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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo, denominado Plano Urbano Ambiental da Região do Isidoro, foi 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, no contexto de elaboração do 
Plano Diretor da Região Administrativa Norte. Considerando sua posição estratégica no 
vetor de crescimento Norte da Região Metropolitana, e ainda, o fato de constituir-se na 
maior extensão de glebas do Município caracterizadas por grandes relevâncias ambientais, 
identificou-se a necessidade de aprofundar os estudos para orientar a sua ocupação. 

O objetivo principal do Plano é apontar soluções de planejamento para a Região do Isidoro, 
que permitam o desenvolvimento sustentável, com controle da ocupação e com 
preservação ambiental, abrangendo instrumentos de implementação e monitoramento da 
política de planejamento urbano e gestão urbana municipal no âmbito local. O Plano propõe 
direcionamentos para questões de moradia, mobilidade, implantação de equipamentos 
públicos, reserva de áreas para preservação ambiental, e de reconhecimento de aspectos 
sociais e culturais, entre outras questões, baseado em um diagnóstico detalhado da 
Região. Destaca-se que todas as propostas foram elaboradas considerando-se sua 
inserção no processo de crescimento do Vetor Norte do Município e dos investimentos 
previstos ou propostos para a área. 

Este documento apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento do Plano, o 
diagnóstico que permite o conhecimento das características físico-ambientais região, as 
diretrizes retiradas da Oficina Pública ocorrida por ocasião da elaboração do Plano Diretor 
da Região Administrativa Norte e propostas físico-ambientais desenvolvidas a partir deste 
material. Por fim, aponta uma discussão de instrumentos de política urbana que viabilizem 
a implementação destas propostas, incluindo diretrizes para regulamentação da ADE da 
Região do Isidoro, aprovada pela III Conferência de Política Urbana, e definições 
preliminares para subsidiar a proposição de uma Operação Urbana para a Região do 
Isidoro. 

O presente documento integra o Plano Diretor da Regional Norte, onde devem ser 
consultadas informações complementares relativas à inserção do Isidoro na Regional 
Administrativa Norte e entorno metropolitano e sua articulação com outros projetos 
previstos para a região.  
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1.1 APRESENTAÇÃO 

A Região do Isidoro localiza-se no extremo norte do município de Belo Horizonte, nas 
Unidades de Planejamento (UPs) Isidoro Norte e Furquim Werneck, da Região 
Administrativa Norte (Figura 1). A Região Administrativa Norte, por sua vez, limita-se à 
norte com o município de Santa Luzia, à leste com a Região Administrativa Nordeste, à 
sudoeste, com a Região Administrativa Pampulha, e à noroeste com a Região 
Administrativa Venda Nova.  

Figura 1 – Localização da Região do Isidoro - Regiõ es Administrativas de Belo Horizonte e Unidades de 
Planejamento. 

A Região Administrativa Norte possui 45 bairros agrupados em oito Unidades de 
Planejamento – UPs. A Região do Isidoro compreende partes das UPs Jaqueline, Isidoro 
Norte e Furquim Werneck que juntas, abrangem 9,58 km², dos 34,32 km² de área total da 
Região Administrativa Norte (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Bairros da Região Administrativa Norte d e Belo Horizonte distribuídos por Unidade de 
Planejamento. 

UPs – Região Administrativa Norte BAIRROS 

Jaqueline 
São Damião, Canãa, Juliana, Jaqueline, Vila Nova, Xodó-
Marize, Frei Leopoldo, Etelvina Carneiro, Satélite, Madri, 
Conjunto Mariquinhas, Conjunto Zilah Spósito 

Isidoro Norte Monte Azul, Maria Tereza, Granja Werneck/ Isidoro 
Planalto Campo Alegre, Planalto, Bacurau, Vila Cloris 

São Bernardo São Bernardo, Vila São Tomás, Vila Biquinhas 
Furquim Werneck Novo Tupi 
Jardim Felicidade Solimões, Conjunto Jardim Felicidade 

Tupi / Floramar 
Jardim Guanabara, Conjunto Floramar, Floramar, Tupi A 
Tupi B, Lajedo, Antônio Ribeiro de Abreu, Novo Aarão Reis 

Primeiro de Maio 
Guarani, Aarão Reis, São Gonçalo, Minaslândia, Conjunto 
Providência, Providência, Vila Minaslândia, Primeiro de 
Maio, Vila Primeiro de Maio, Boa União I, Boa União II 

Dos 45 bairros que fazem parte da Região Administrativa Norte, 16 fazem divisa direta com 
a Região do Isidoro, em áreas de ocupação já consolidada, que estamos denominando de 
entorno imediato (Figura 2). Ao norte, essa Região limita-se com o município de Santa 
Luzia, em áreas de ocupação já consolidada, e em áreas ainda desocupadas, na porção 
nordeste. 

Figura 2 – Bairros do entorno imediato da Região do  Isidoro e Unidades de Planejamento da Região 
Administrativa Norte. 

A Região do Isidoro, além de possuir uma localização estratégica no contexto 
metropolitano, caracteriza-se por estar predominantemente desocupada, por possuir uma 
das maiores áreas de vegetação nativa preservada do município, bem como grande 
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potencial hídrico. Além disso, constitui-se como uma das últimas fronteiras de expansão 
urbana de Belo Horizonte, sendo a maior porção de terra não-parcelada contínua existente 
na Região Norte do Município, com cerca de 9,5 Km² (nove e meio quilômetros quadrados) 
de terrenos predominantemente não ocupados, com aspectos geológicos, geomorfológicos, 
bióticos, sociais e culturais, que atribuem especificidades peculiares à Região.  

Figura 3 – Vista aérea da região do Isidoro e entorn o. 

 

A área em questão abrange parte das bacias do Ribeirão Isidoro e Ribeirão do Onça, em 
região de relevo acidentado, com vasto potencial hídrico representado por diversas 
nascentes e densa rede de drenagens. A vegetação recobre grande parte da Região, 
situada em área de transição Cerrado / Mata Atlântica, com porções bem preservadas e/ou 
em regeneração desses biomas em desaparecimento. Além disso, a presença da 
Comunidade Quilombola Mangueiras há quase duzentos anos na Região ilustra a 
importância histórica da área, onde também existem sedes de antigas fazendas e as 
antigas instalações do Sanatório Hugo Werneck, atualmente utilizado pelo Recanto Nossa 
Senhora da Boa Viagem. 

Sob o aspecto da legislação urbanística, uma porção da área é considerada de 
preservação permanente, sendo permitidos, nas demais áreas, o parcelamento e a 
ocupação para fins urbanos, admitindo-se parâmetros urbanísticos considerados 
inadequados para uma ocupação sustentável da região. 

Portanto, trata-se de uma área de grande relevância ambiental, atualmente ameaçada pela 
pressão por ocupação, seja no padrão do entorno imediato, constituído por assentamentos 
irregulares, seja pela ocupação regular, com diversos projetos de parcelamentos 
apresentados na Prefeitura, motivados pelo aquecimento do mercado imobiliário na região. 

Isto posto, pode-se destacar, como ponto de partida dos estudos realizados, que esta se 
trata de uma área com grande relevância ambiental e cultural que, apesar de não ter ainda 
infra-estrutura adequada já implantada, vem sofrendo forte pressão de ocupação, tanto de 
forma irregular quanto por via de parcelamentos do solo aprovados. E, considerando-se o 
contexto de grandes investimentos em andamento do Vetor Norte da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, tem-se uma oportunidade ímpar de se instituir uma ocupação planejada, 
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que viabilize um modelo de assentamento que garanta qualidade de vida para a população 
residente na área e em seu entorno. Assim, a perspectiva de que a Região do Isidoro se 
apresenta como grande oportunidade de se construir uma cidade melhor, considerando 
seus atributos físicos e culturais, será a principal orientação deste trabalho. 

1.2 METODOLOGIA 

A elaboração deste plano iniciou-se na Secretaria Municipal de Política Urbana - SMURBE 
por meio da produção de um diagnóstico, documento finalizado por uma equipe 
multidisciplinar da Gerência de Coordenação de Políticas de Planejamento Urbano da 
SMURBE, durante os meses de novembro de 2005 a fevereiro de 2006, objetivando 
conhecer melhor a região em seus aspectos de ocupação e uso do solo, sociais, de infra-
estrutura, geológicos, de cobertura vegetal, de drenagem. Esse documento serviu como 
referência para construção do conhecimento sobre a área. Posteriormente, foi elaborado 
um Termo de Referência do Plano Diretor da Regional Norte, que tratou a área em sua 
especificidade, com objetivo de responder a questões sobre a ocupação desejada para a 
região do Isidoro e seu entorno imediato e a solução dos conflitos entre ocupação e 
preservação ambiental. 

No desenvolvimento do Plano Diretor da Regional Norte foram realizadas duas oficinas de 
discussão – a primeira com a participação de representantes das diversas secretarias da 
Prefeitura de Belo Horizonte, realizada em novembro de 2008, a segunda com a 
participação da população e diversos setores da sociedade, realizada em dezembro de 
2008, que resultou na elaboração de diretrizes para a Região. 

Além disso, foram incorporados e revistos trabalhos produzidos por diversos setores da 
Prefeitura em momentos anteriores, sendo esta a base original de todo o trabalho. As 
etapas para elaboração deste plano podem ser assim resumidas: 

A - Levantamento de informações secundárias: estudos, planos, projetos e propostas já 
produzidas nos últimos anos relativas à bacia do Ribeirão Isidoro pela Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, tais como o Plano Global produzido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento em 2000; o Plano Funcional da Via 540 produzido pela SUDECAP em 2001; 
as Diretrizes Ambientais para a implantação da Operação Urbana do Isidoro produzidas 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano em 2001; a Proposta de 
reenquadramento dos corpos d’água da Bacia do Ribeirão Isidoro produzido pelo Programa 
DRENURBS em 2002, os Estudos de Viabilidade Ambiental, Tomo 1 e 2 – Lote 4 da Bacia 
Elementar do Ribeirão Isidoro produzido pelo Programa DRENURBS em 2004. 

B - Pesquisa bibliográfica: utilizada principalmente para elaboração do histórico sobre o 
processo de ocupação e formação do espaço urbano de Belo Horizonte, principalmente da 
região norte da cidade. A principal fonte utilizada foi Relatório Antropológico de 
Caracterização Histórica, Econômica e Sócio-Cultural do Quilombo de Mangueiras 
elaborado pelo Núcleo de Estudos de Populações Quilombolas e Tradicionais da UFMG, 
em 2008. Para complementação de dados foram utilizados outros estudos e bibliografias, 
além de coleta de informações na internet e em arquivos internos da Secretaria Municipal 
de Políticas Urbanas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
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C - Levantamento de informações primárias: vistorias na área para reconhecimento e 
obtenção de dados para caracterização da vegetação, das condições geológicas e 
hidrográficas, da ocupação e uso do solo da região e entorno imediato. 

D - Pesquisa e análise de dados cartográficos básicos: sobreposição de informações para 
subsidiar a espacialização das características físico-ambientais de apoio a realização das 
análises acerca das determinações e condicionantes legais à preservação. 

E – Definição de diretrizes para a Região do Isidoro, agrupadas em eixos temáticos, 
utilizando como referência a leitura comunitária realizada nas oficinas do Plano Diretor da 
Regional Norte e o acúmulo de conhecimento da equipe técnica da SMURBE sobre a área.  

F- Definição de um Plano de Ocupação, considerando-se os atributos físicos e culturais da 
área, as restrições legais, os condicionantes e potencialidades do entorno, em 
conformidade com as diretrizes definidas anteriormente. 

G- Discussão de instrumentos de política urbana que viabilizem a implementação das 
propostas apresentadas, incluindo diretrizes para regulamentação da ADE da Região do 
Isidoro, aprovada pela III Conferência de Política Urbana, e definições preliminares para 
subsidiar a proposição de uma Operação Urbana para a Região do Isidoro. 

Todo o trabalho foi realizado sob a coordenação do Núcleo de Planejamento Urbano da 
Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, com interface com diversas Secretarias adjuntas 
e de outras áreas temáticas, com destaque para as Secretarias de Meio Ambiente – SMMA 
e a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL, na etapa de levantamento de 
informações e diagnósticos e Secretarias de Educação, de Saúde e de Políticas Sociais 
bem como da BHTRANS na definição da infra-estrutura viária e de equipamentos 
necessários para ocupação da região. Cabe também destacar a participação da Secretaria 
Municipal de Governo na elaboração da Operação Urbana. Além disso, foram essenciais os 
momentos de discussão com a população, principalmente nas oficinas públicas realizadas 
no decorrer do Plano Diretor da Regional Norte e reuniões com atores envolvidos com a 
região e entorno.  

Também merece registro as contribuições decorrentes dos diversos momentos de debate 
sobre a presente proposta com a sociedade, como as 10 audiências públicas promovidas 
pelo Legislativo, ou nos debates com movimentos ambientalistas como é o caso do Projeto 
MANUELZÃO, ou com a Universidade e os Conselhos Municipais relacionados a Política 
Urbana e Ambiental. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO ISIDORO 

Este capítulo enfocará as questões físico-ambientais da região, sendo a questão sócio-
econômica tratada de forma sintética, apenas como contextualização geral do Isidoro. 
Informações mais detalhadas, inclusive quanto à inserção da Região do Isidoro no entorno 
foram incorporadas no relatório do Plano Diretor da Regional Norte. 

2.1 CONTEXTO METROPOLITANO 

A Região do Isidoro localiza-se no extremo norte do Município de Belo Horizonte, na divisa 
com Santa Luzia. Por estar situada em uma área periférica em relação ao centro tradicional 
da metrópole, e por ser a maior gleba predominantemente desocupada do Município, sua 
relevância é metropolitana, haja visto a sua inserção no recente processo de reestruturação 
urbana do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH. 

Figura 4 – Localização da Região do Isidoro no cont exto da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
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A expressão Vetor Norte denomina uma das frentes de expansão urbana do 
território metropolitano que mantém fortes relações físico-territoriais, 
sociofuncionais e econômicas com a metrópole. Para a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU, o Vetor Norte abrange os 
seguintes municípios: Lagoa Santa, Confins, Santa Luzia, São José da Lapa, 
Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Capim Branco, Matozinhos, Vespasiano, Ribeirão 
das Neves, Jaboticatubas, Taquaraçú de Minas, Baldim e Nova União.  

Figura 5 – A Região do Isidoro no contexto metropol itano.  

            Fonte: COSTA (2006, p.254). Adaptado por ALMEIDA (2009, p. 85). 

A porção norte do território belo-horizontino faz fronteira com áreas de outros 
municípios, com os quais já possui o tecido urbano conurbado: Contagem, 
Ribeirão das Neves, Vespasiano e Santa Luzia (Figura 5). Desses, somente 
Contagem não faz parte do Vetor Norte da RMBH. Dentre os municípios com os 
quais faz fronteira, a Região Administrativa Norte mantém relações sócio-espaciais 
mais diretas com a porção sul do município de Santa Luzia (porção sul), devido à 
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conurbação dos tecidos urbanos metropolitanos, mais precisamente com áreas 
ocupadas por população considerada operária, ALMEIDA (2009, p.84)1. 

A área de estudo encontra-se em localização estratégica nesse Vetor e por isso 
está diretamente envolvida no recente processo de reestruturação da plataforma 
econômica metropolitana.  Trata-se de um conjunto de ações e políticas públicas 
promovidas pelo governo Estadual e pela iniciativa privada, que visam a melhoria 
da infraestrutura e o desenvolvimento econômico do Vetor Norte da RMBH. 

O marco inicial desse processo foi, segundo Monte-Mór (2007), a reativação do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em 2004, localizado no município de 
Confins. Desde então, para interligar este aeroporto à região central da cidade de 
Belo Horizonte, no eixo norte-sul, intervenções viárias de caráter estruturador 
foram projetadas em 2005, e rapidamente implantadas até 2008 – Projeto “Linha 
Verde” - ALMEIDA (2009, p. 85).  

Figura 6 – Inserção da Região do Isidoro no context o do Vetor Norte na Região Metropolitana. 

A estratégia do Governo Estadual consiste em estabelecer uma nova configuração 

                                                           
 
 
1 A principal referência bibliográfica para discussão da questão metropolitana do Vetor Norte da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte foi a dissertação de mestrado de Almeida, 2009. 
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industrial, econômica e urbanística do Vetor Norte de Belo Horizonte e da RMBH. 
São vários os empreendimentos que ainda não foram totalmente implantados, via 
recursos das instâncias de governo Estadual e Federal.  

Para o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, está prevista a ampliação do 
terminal de passageiros e da capacidade operacional para se tornar um aeroporto 
industrial e ponto logístico de importação e exportação do país. Essa ampliação 
insere-se em uma estratégia de atrair a relocação de atividades econômicas em 
direção ao Vetor Norte e de reforçar a posição de destaque de Belo Horizonte no 
cenário econômico nacional. Esse projeto deverá acelerar o processo de 
urbanização e de expansão urbana dos municípios metropolitanos no Vetor Norte, 
uma vez que a oferta de terrenos é maior do que na Capital, reforçando os 
padrões de crescimento periférico já apresentados no Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.  

Com a transferência da Cidade Administrativa de Minas Gerais/CAMG para a 
Região de Venda Nova (bairro Serra Verde), todas as secretarias do governo 
estadual, instaladas em prédios localizados na área central de Belo Horizonte, 
estão sendo locadas em um único empreendimento. Há a previsão de 
concentração de aproximadamente 17 mil funcionários públicos e milhares de 
pessoas que utilizarão diariamente os serviços prestados pelo Estado. Os 
impactos dessa movimentação de pessoas na logística dos meios de transporte já 
são previstos, bem como o aumento da procura de imóveis na região de estudo. 

Outro investimento em andamento para a região é a instalação do Parque 
Tecnológico de Minas Gerais / BH-TEC, próximo à Universidade Federal de Minas 
Gerais (Belo Horizonte, 2008). As perspectivas são altamente promissoras, bem 
como sua contribuição para a inovação e diversificação da base produtiva mineira. 

Esse processo de aceleração da ocupação urbana poderá ser potencializado pela 
implantação do Contorno Viário Norte, denominado Rodoanel. Tal proposta 
objetiva melhorar o escoamento da produção da RMBH e aliviar o tráfego de carga 
e passagem, atualmente concentrado no Anel Rodoviário da capital que, ao longo 
dos anos, se transformou em uma rodovia urbana, palco de acidentes, 
congestionamentos e com ocupação lindeira irregular. A previsão, é que essa nova 
via de ligação, de caráter regional, terá 67,5 km de extensão, com duas faixas de 
tráfego, que interligarão as rodovias federais que atravessam, atualmente, a 
cidade de Belo Horizonte. O Rodoanel cortará os municípios de Betim, Contagem, 
Ribeirão das Neves, Vespasiano, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Santa Luzia e 
Sabará. 

Segundo Santos (2004), tais empreendimentos apontam para a “[...] intensificação 
da modernização através da garantia de um tipo de uso do solo intenso em 
tecnologia, imerso no meio técnico-científico e informacional e articulado com o 
espaço e a economia globalizada [...]” (MONTE-MÓR, 2007, p.1). 

Entretanto, os municípios do Vetor Norte concentram, antes de tudo, uma 
população pobre, operária e migrante, com altas taxas crescimento populacional, 
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mas incapazes de reunir condições para atrair sozinhos, serviços e comércio de 
caráter metropolitano. Assim, este processo pode acarretar uma transformação da 
dinâmica urbana local e metropolitana. Nesse caso, poderia haver a expulsão das 
populações locais de menor renda para áreas cada vez mais periféricas no 
contexto geral da RMBH, diante da crescente valorização dos terrenos e imóveis, 
da relocação de edificações para a implantação de tais projetos, além do aumento 
do custo de vida.  

Os efeitos do fortalecimento econômico e possivelmente imobiliário são incertos 
para os sub-centros que apresentam expressiva vitalidade econômica e cultural 
como o centro de Venda Nova, em Belo Horizonte, o centro do Bairro São 
Benedito em Santa Luzia e Morro Alto em Vespasiano. Podem ter efeitos positivos 
de consolidação destes lugares ou, alternativamente, efeitos negativos, capaz de 
varrê-los sob a lógica imobiliária metropolitana. (Belo Horizonte, 2008) e 
(ALMEIDA, 2009, p.87). Diante da evidente escassez de áreas para a expansão 
urbana em Belo Horizonte, da existência de terrenos ainda não ocupados e do 
grande potencial construtivo em áreas da Região Norte e da Região do Isidoro, 
dada a permissividade da legislação urbanística vigente, a possibilidade de 
elevação no preço da terra e dos imóveis se faz presente. 

Entende-se que possíveis impactos positivos desse processo só poderão ser 
alcançados se o poder público estiver preparado para implementar ações que 
possam preparar a região para absorver as demandas por ocupação e as 
transformações de ordem econômica, fisico-estruturais e sociais, que acima de 
tudo, incorporem a população local sem marginalizá-la2.   

Como as melhorias urbanas promovidas pelo poder público atraem o capital 
imobiliário, a evidência da instalação de empreendimentos urbanos de grande 
porte no Vetor Norte da RMBH, e ainda, a proposta de investimentos privados para 
os setores industrial e informacional de alta tecnologia, reafirmam essa tendência. 
Empresas mineiras, cariocas e paulistas do ramo da construção civil já ampliaram 
seus negócios na região, e, motivados por expectativas em cenários futuros, 
iniciaram a implantação de grandes empreendimentos residenciais verticais, 
voltados para a classe média, com lançamentos previstos para 2011. 

2.2 HISTÓRICO 

Belo Horizonte teve sua primeira ocupação no início do século XVIII, com a 
Fazenda do Cercado. Tornou-se freguesia em 1718, então chamada de Curral Del 
Rey e em dezembro de 1893 foi indicada para sediar a nova capital do Estado, o 
que aconteceu em 1897.  

A região Norte, fronteiriça à cidade de Santa Luzia, tem suas origens ligadas “às 
primeiras bandeiras paulistas que desbravavam o sertão mineiro em busca de ouro 
e pedras preciosas no final do século XVII” (SIMIÃO, 2008:19). Por essa região os 

                                                           
 
 
2 Considerações sobre Seminário “I Mostra IGC” – 2009, citado ALMEIDA (2009, p. 88) 
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tropeiros passavam rumo à região de Venda Nova, que se tornou um local de 
descanso e entreposto comercial de produtos alimentícios destes tropeiros. 
(ALMEIDA, 2009:146) 

A ocupação da região norte de Belo Horizonte aconteceu gradativamente nos anos 
seguintes à emancipação da cidade de Belo Horizonte. Segundo o Relatório 
Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica e Sócio-Cultural3 sobre o 
Quilombo de Mangueiras, o Povoado Onça, hoje bairro Aarão Reis, localizado 
nessa região e vizinho à região do Isidoro, é um dos poucos povoados sinalizados 
em mapas mais antigos, datados do século XIX. De acordo com o relatório, 
observa-se que em 1856 já havia estrada que ligava este povoado ao Arraial de 
Embiras e, em 1923, ao Arraial de Venda Nova e à região central de Belo 
Horizonte. Em 1907 foi construída a estrada que ligava Belo Horizonte à Venda 
Nova, em 1910 a estrada que ligaria BH à Lagoa Santa e, em 1925, a futura MG 
20, que ligaria Belo Horizonte à Santa Luzia, passando pelas terras em torno do 
Ribeirão do Isidoro. O mapa (Figura 7), referente à Lei Estadual n.º 843, de 7 de 
setembro de 1923, que dispõe sobre a divisão administrativa do Estado, nos 
fornece uma visão da área no início do século XX. Vale destacar que nesse mapa 
os dois principais rios que atravessam a região são grafados como Ribeirão da 
Onça e Ribeirão da Izidora.  

Figura 7 – Mapa Histórico de Belo Horizonte 

 

Mapa Intitulado Município de Belo Horizonte, elaborado segundo a Lei nº 843, de 7 de setembro de 1923, inscrita no 
documento. Apresentando a escala de 1:50.000, constitui um esboço de configuração física do território, representando 
a drenagem e os marcos ortográficos. Fonte: Panorama de Belo Horizonte: Atlas Histórico (1997). 
 
 

                                                           
 
 
3 Relatório produzido pelo NUQ (Núcleo de Estudos de Populações Quilombolas e Tradicionais), UFMG em 2009. 
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Figura 8 – Detalhe Mapa Histórico de Belo Horizonte . 

O processo de ocupação da nova capital se deu principalmente nas áreas 
suburbanas e de sítios, nas regiões mais distantes previstas como cinturão 
agrícola. Na década de 1930, com a construção do Aeroporto da Pampulha, a 
porção norte do município começou a se desenvolver e consequentemente 
contribuiu para a gradual ocupação do território da atual Região Administrativa 
Norte. Em 1937, a inauguração do Matadouro Municipal, instalado na região do 
Isidoro, a poucos quilômetros da Comunidade de Mangueiras, contribuiu para um 
novo parcelamento de solo da região, o que resultou na criação da Vila Operária, 
que deu origem ao Bairro São Paulo. Nos anos 40, com a implantação da Avenida 
Antônio Carlos e do Complexo da Pampulha, a cidade foi “irreversivelmente guiada 
para o norte”. (MOURA, 1994). A partir dos anos 1950, a ocupação da Região 
Administrativa Norte se intensificou e novos bairros começaram a se formar como 
o bairro Ribeiro de Abreu, vizinho à comunidade de Mangueiras.  

O processo histórico de ocupação da área do Isidoro pode ser traçado em 
consonância com o crescimento da capital e a gradativa ocupação da região norte 
da cidade. Mas ocorreu de forma mais lenta, por motivos históricos, econômicos e 
sócioespaciais decorrentes da dinâmica de ocupação radiocêntrica do território da 
cidade.  Esse processo promoveu maior valorização das áreas centrais do 
município em detrimento daquelas mais distantes.  

Desde o século XVIII, a região do Isidoro era ocupada por fazendas de gado, 
plantações e atividades minerárias como as fazendas da Família Paula Cotta, do 
Capitão Eduardo, do Coronel Antônio Ribeiro de Abreu, a dos Clementes e, mais 
tarde, a Fazenda Furquim Werneck. Em 1890 há registros de que a região era 
ocupada pela família de Cassiano e Vicência, um casal de negros, provavelmente 
lavradores que compraram as terras que habitavam. Essa família, como outras 
famílias de negros que ali se instalaram, vivia no entorno das grandes fazendas, 
“como agregados e/ou prestadores de serviços, numa relação de submissão e 
dependência para com os fazendeiros” locais. (SIMIÃO, 2008:25) O que torna esse 
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caso singular é o fato de ela ter conseguido o registro das terras que ocupava, 
possibilitando a manutenção da identidade de seus descendentes e sua relação 
com as terras que hoje pleiteiam como Território do Quilombo de Mangueiras. 
Esse dado permitiu a conservação de um estilo de vida e de formas de 
sociabilidade próprias, distintamente do que ocorreu com as outras famílias de 
negros que ocupavam a área e que, em função do crescimento urbano de Belo 
Horizonte, se dispersaram e deixaram a região. (SIMIÃO, 2008:26)  

A partir de 1919, o médico Hugo Werneck, então diretor da Santa Casa de 
Misericórdia, começou a adquirir terras na região, especialmente uma propriedade 
da família Paula Cotta e terras menores em seu entorno.  Em 192 o médico 
adquiriu uma área pertencente à mesma família, de 523 hectares (UFMG, 
2009:28) que conformou a primeira propriedade registrada da família Werneck na 
região e que iria se expandir nos anos seguintes até alcançar parte das terras no 
entorno do Ribeirão do Isidoro.  

Em meados da década de 1920, com a construção da estrada que liga Santa Luzia 
a Belo Horizonte, as terras da região, além de segmentadas por esta, começaram 
a sofrer especulação imobiliária, principalmente com a instalação da Granja 
Werneck e do Sanatório Hugo Werneck. Este último foi construído pelo médico, 
com o apoio do poder público, para atender aos funcionários do Banco do Brasil. 
Com a inauguração do Sanatório em 1929 a fazenda começou a se estruturar em 
torno desse empreendimento, provendo suas necessidades por meio de 
agricultura e criação de animais. Foram construídas em seguida, pela família 
Werneck, duas usinas elétricas, sendo uma hidroelétrica, no Ribeirão do Isidoro, e 
outra térmica, próxima ao Sanatório, e aberta uma via denominada até os dias 
atuais como Estrada do Sanatório. Essa estrutura permaneceu ativa até o final dos 
anos 1970 e, em seu entorno, havia colônias de empregados e agregados à sede 
da fazenda, além de uma vila de operários e outros alojamentos situados mais a 
oeste, ainda em área agrícola. O Sanatório e a Granja Werneck tornaram-se 
pontos de referência física e simbólica da região até os dias atuais, apesar de não 
terem mais tal destinação. 

Figura 9 – Antigo Sanatório Hugo Werneck. 

 

Nos anos 1950, a família Werneck iniciou a exploração de uma pedreira em suas 
terras, às margens do Ribeirão do Isidoro que passou a ser o local de trabalho de 
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muitos agregados da fazenda, mas logo as atividades foram encerradas. Na 
década de 1960 houve cisão da Granja Werneck, sendo que quatro dos filhos do 
casal Werneck ficaram com ações da Granja e os outros quatro com as terras que 
pertenciam à família e que foram desmembradas. 

No final da década de 1970, o prédio do Sanatório Hugo Werneck foi vendido por 
um preço simbólico à Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem e em 1980 tornou-
se o Recanto Nossa Senhora da Boa Viagem, instituição de longa permanência 
para idosos que funciona até os dias de hoje4.  

Ao longo dos anos, os proprietários se mobilizaram propondo diversos tipos de 
infra-estrutura na região, além de projetos de parcelamento das glebas que 
geravam diferentes tipos de vias. Em 1996, foi realizado o Plano Municipal de 
Classificação Viária (PMCV) que serviu de referência para definição dos projetos 
viários prioritários do Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Nº 7.165/96), dentre eles 
as principais vias da região. Em 2000, foi aprovada uma Operação Urbana do 
Isidoro que propunha a implantação do acesso viário principal e implantação de 
parques municipais. 

Os moradores do entorno imediato, que convivem com os benefícios e dificuldades 
da moradia próxima à glebas pouco ocupadas também se mobilizaram para que 
fosse implantados equipamentos de interesse da comunidade, entre eles, a 
criação de um parque ecológico na região do Isidoro. Essa demanda consta em 
um abaixo assinado de mais de seis mil assinaturas, conforme documento 
constante nos arquivos da Secretária Municipal de Políticas Urbanas. 

Nas últimas décadas a região do Isidoro, que durante todo o processo de 
ocupação da região norte manteve-se de alguma forma preservada, sofre com o 
aumento da ocupação irregular em seu entorno imediato e com a pressão por uma 
ocupação regular, principalmente motivada pelas influências da construção do 
novo Centro Administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais e outras 
intervenções em toda a área do Vetor Norte, que contribuem para a crescente 
valorização das terras e imóveis em toda a região e aumenta a demanda por 
habitação na área.  

2.3 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

Este capítulo contém principalmente informações sobre a forma de ocupação e 
utilização econômica da área denominada Região do Isidoro. Apesar de 
predominantemente desocupada, existem diversas formas de apropriação da área, 
com destaque para o Quilombo de Mangueiras e o Recanto Nossa Senhora da Boa 
Viagem, que são importantes de serem entendidas para se pensar sua inserção na 
definição de um plano de ocupação para a área. Como os dados sócio-econômicos 
disponíveis no Censo não são específicos para a área, trabalhou-se inicialmente com 
informações compiladas a partir do trabalho de campo, com enfoque mais descritivo, 

                                                           
 
 
4 Informações obtidas no site: http://www.catedraldaboaviagem.org.br/recanto_boa_viagem.html, em janeiro de 2010. 
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para, ao final, à luz deste conhecimento, analisar os dados do Censo Demográfico. 
Para esta segunda parte do trabalho, foram utilizados também os trabalhos de Simão 
(2008), de Caetano (2008) e o Anuário Estatístico de Belo Horizonte, 2000 e 2003. 
Trata-se, no entanto, de uma síntese para contextualização da Região do Isidoro no 
entorno do ponto de vista sócio-econômico.  

Com base no contexto físico da área e na dinâmica urbana do seu entorno 
imediato, que serão detalhadas a frente, as tipologias de ocupação no interior da 
Região do Isidoro estão concentradas, de forma rarefeita, ao longo do eixo do 
curso do ribeirão do Isidoro. Um dos aspectos indutores dessa ocupação, seja por 
motivos históricos ou funcionais, é a Estrada do Sanatório. A denominação da via 
como “estrada”, mesmo sendo pavimentada, remete à tipologia das vias rurais e 
seu nome – “Estrada do Sanatório” fora assim definido, popularmente, por servir 
de acesso principal ao antigo Sanatório Hugo Werneck – atual Recanto Nossa 
Senhora da Boa Viagem, localizado na porção centro-sul da Região.  

Essa estreita via – além de ser a única via oficial que dá acesso ao interior da 
área, no eixo leste – oeste e paralelo, na porção sul, ao curso do ribeirão do 
Isidoro – em termos estruturais, se constitui como elo agregador da região com o 
seu entorno imediato, já ocupado. Outras duas estradas não pavimentadas, pouco 
utilizadas e em mal estado de conservação, também dão acesso ao interior da 
área. 

A partir da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do Município de Belo 
Horizonte de 1996 (Lei 7166/96), a Área do Isidoro, antes rural, passou a ser 
considerada urbana, visto que o perímetro urbano da cidade passou a coincidir 
com o perímetro do município. Mesmo assim, é notório que o uso interno da área é 
típico de áreas rurais, já que nela foram identificadas algumas fazendas e sítios. A 
maior parte destas propriedades é destinada à pecuária. 

Em relação às atividades econômicas - excluindo-se aquelas típicas de áreas 
rurais (muitas delas com economia de subsistência) - o Isidoro pode ser 
considerado praticamente inativo, já que não possui atividades comerciais, de 
serviços ou industriais. Dois locais de interesse cultural e histórico devem ser 
destacados dentre as ocupações internas do Isidoro: o Sanatório, atualmente 
conhecido como Recanto Nossa Senhora Boa Viagem; e o Quilombo Mangueiras.  

O Recanto Nossa Senhora da Boa Viagem, instituição de amparo a idosos, 
encontra-se instalado em uma edificação de uso institucional, próximo à margem 
esquerda do ribeirão do Isidoro. Essa instituição se constitui como principal uso do 
interior da região do Isidoro e é considerada uma referência simbólica e histórica 
na estrutura urbana de toda a Região Norte, devido a sua inserção na paisagem 
local, à imponência de sua arquitetura e ao seu caráter assistencialista5.  

                                                           
 
 
5 O conjunto arquitetônico e paisagístico que constitui o Recanto Boa Viagem, devido a sua relevância no contexto da 
região merece ser pesquisado, catalogado e registrado como bem integrante e passível de tombamento no Inventário 
do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte.  
 



 

 21

Figura 10 - Mapa de ocupação do interior da Região do Isidoro 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 10)
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Figura 11 –Vista da Capela do Antigo Sanatório (Dir.)  e da fachada do Recanto Nossa Senhora Boa Viagem 
(Esq.).  Fotos: Tectran – setembro/2008  

 

 
 

A data provável de inauguração do Sanatório foi entre 1925 e 1928 e tinha como objetivo o 
tratamento da tuberculose. O sino da capela veio da Áustria e a arquiteta que desenvolveu 
o projeto era suíça. Atualmente as instalações funcionam como um asilo sob o cuidado de 
padres e um local de retiro espiritual. Deve-se dar uma atenção especial às edificações do 
Recanto que, por serem do início do século passado, resguardam traços da arquitetura 
daquela época. 

Figura 12 – Recanto Nossa Senhora da Boa Viagem – ant igo Sanatório Hugo Werneck 

 

Em áreas específicas, no interior da região, ainda podem ser encontrados resquícios de 
ocupação já extinta e tipologias específicas de ocupação mais recente. Na porção centro-
sul, próximo à margem direita do ribeirão do Isidoro, está localizada uma sede antiga de 
fazenda de criação de gado e em seu entorno, resquícios de quintal e cultivo e pomar 
abandonados (Figura 13). 
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Figura 13 - Vista para sede de antiga fazenda da reg ião. 

 

Ao longo do curso do ribeirão do Isidoro e próximo às bordas, à oeste da região, também 
estão implantadas sedes de sítios e/ou pequenas chácaras de final de semana, que 
possuem áreas de quintal e pomar. Esse tipo de ocupação, mesmo que rarefeita, vem 
causando danos ambientais pontuais à área, devido ao impacto do extrativismo vegetal - 
retirada de lenha e abertura de pastagens, e à erosão do solo e contaminação de pequenos 
cursos d’água. Vale ressaltar que as áreas de pastagem coincidem com as áreas de 
regeneração das grandes unidades de vegetação relevantes, e as áreas de pomar e quintal 
estão próximas à pequenas lagoas, sejam elas naturais ou não.  

A tipologia de ocupação das chácaras de final de semana, em termos de setorização 
funcional, agrega as áreas edificadas em torno das áreas livres de convívio social e usufrui 
do potencial paisagístico da região, se relacionando com o Ribeirão pela proximidade física 
e identificação simbólica, mesmo esse estando muito poluído.  

As sedes das chácaras são edificações maiores e bem estruturadas para eventual morada 
e possuem área de lazer, que inclui piscinas, campos de futebol, áreas para churrasco e 
pomar. Já a tipologia de ocupação dos sítios está diretamente relacionada à exploração 
direta da terra para subsistência. Os sítios possuem uma ocupação fragmentada em termos 
de implantação das áreas edificadas, constituídas por pequenas sedes para moradia e por 
edificações de pequeno porte para apoio às atividades agropecuárias. 

 



PLANO URBANO AMBIENTAL DA REGIÃO DO ISIDORO  
 

 25 

 

Figura 14 - Tipologia típica de chácaras de final d e semana localizados ao longo do curso do Ribeirão Isidoro 
(fotos 1 e 2) e de sítios (fotos 3 e 4), localizado s nas proximidades das bordas ocupadas. 

 

Na porção central da região, à margem esquerda do ribeirão do Isidoro, encontram-se duas 
áreas que foram exploradas por atividades minerárias. Uma delas é a pedreira de 
exploração de gnaisse, localizada em um topo de morro, que mesmo desativada possui 
relevância na paisagem local, já que sua cava conforma uma espécie de anfiteatro de rocha 
exposta, integrado à vegetação do entorno. Essa pedreira, juntamente com a do bairro Tupi 
- à sul da Região do Isidoro, encontra-se em situação de abandono. Muitas áreas de 
pedreiras em Belo Horizonte foram ocupadas de forma irregular, como a do bairro Tupi, o 
que pode gerar risco à população residente e ao meio ambiente. No entanto, as pedreiras 
são marcos referenciais e históricos na paisagem urbana, e constituem áreas potenciais 
para projetos de reabilitação e implantação de espaços de lazer. 

Figura 15 - Vistas para a pedreira de gnaisse. 

 

Próximo à pedreira, há outra área que foi explorada para o garimpo de quartzo. Como o 
garimpo está desativado, no local nota-se a degradação ambiental causada pela 
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exploração e exposição irregular dos rejeitos de tal atividade, o que vem causando erosão 
no terreno e assoreamento do ribeirão do Isidoro.  

Figura 16 - Vistas para a área do garimpo de quartzo . 

À margem esquerda do ribeirão do Isidoro – extremo leste – há ruínas de uma antiga 
barragem e de uma usina para a geração de energia, que provavelmente encontra-se 
dentro da mata, próximo às suas margens, merecendo pesquisa histórica e documental 
para confirmação de sua importância funcional. 

Figura 17 – Área da antiga barragem e usina de gera ção de energia elétrica 

 

Na porção sudeste da Região, destaca-se uma área quilombola de importante relevância 
no contexto urbano do município de Belo Horizonte: o Quilombo de Mangueiras. Além da 
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importância histórica e cultural, o quilombo abriga uma população que sofre os impactos da 
ocupação irregular no seu entorno imediato. Como agravante, parte do núcleo de ocupação 
do quilombo encontra-se em área de preservação ambiental, com presença de nascentes e 
áreas com vegetação relevante.  

O Quilombo de Mangueiras possui o registro do auto-reconhecimento pelo Estado 
Brasileiro, e está em processo de titulação realizado pelo INCRA. Apesar de hoje ter em 
posse apenas 2 hectares, a comunidade pleiteia a propriedade de 19 hectares, já 
reconhecida pelo INCRA, mas em fase de contestação administrativa (Figura 12: Mapa de 
ocupação do interior da Região do Isidoro).  

A tipologia de ocupação do quilombo apresenta traçado orgânico e arruamento único, 
margeado por casas simples e pequenas, de apenas um pavimento. Há também 
equipamento de uso comunitário de uso da população residente e espaço utilizado para o 
cultivo e criação de animais para subsistência da população. 

Figura 18 – Vistas para a área do Quilombo Mangueira s 

 

O Quilombo de Mangueiras possui cerca de 50 moradores6. Dentre eles, 59% têm menos de 
25 anos e 55% são homens. Dentre a população adulta do Quilombo, 1/3 trabalha de maneira 

                                                           
 
 
6 De acordo com informação do Relatório Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica e Sócio-Cultural do Quilombo de 
Mangueiras, “a população residente sofre pequenas e frequentes alterações em razão de mudança de alguns moradores e da 
constituição de algumas famílias”. (SIMIÃO, 2008: 58) 
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formal e 1/3 não tem emprego, vive de trabalhos esporádicos e informais fora da comunidade. 
A taxa de analfabetismo atinge 6,67% da população adulta e quase metade dessa população 
possui, no máximo, o ensino fundamental. A renda média mensal de cada domicílio é de 
menos de um salário mínimo, cerca de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais). As edificações 
da comunidade têm um mesmo padrão construtivo e possuem em torno de três cômodos. O 
acesso a bens duráveis é restrito, mas todas as residências possuem televisão e a maioria tem 
geladeira e fogão a gás e à lenha. Apenas três casas têm veículo automotor e telefone fixo, 
mas cada uma possui ao menos um telefone celular. O Quilombo possui infra-estrutura urbana 
e seus moradores são atendidos por escolas e posto de saúde das proximidades. O 
equipamento social existente na comunidade consiste em uma única construção que funciona 
como Educação para Jovens e Adultos (EJA) e centro comunitário.  

Os moradores de Mangueiras possuem uma configuração de vida que transita entre o padrão 
urbano e o rural. A comunidade encontra-se em processo de rápida transformação, pois 
tendem a assimilar os padrões de uma sociedade urbana, mas ainda mantêm hábitos e 
costumes rurais: utilizam fogão à lenha, complementam a alimentação com cultivo de hortas e 
criação de animais e utilizam frutas e ervas medicinais do território para tratar da saúde.  

A comunidade de Mangueiras tem contribuído para a preservação das características 
naturais da área, mas presenciou diversas mudanças no cenário local trazidas pela 
urbanização da maior parte da bacia do Ribeirão do Isidoro, particularmente com relação à 
queda da qualidade da água, à supressão ou substituição da vegetação e o avanço da 
ocupação clandestina. 

Vale destacar, neste sentido, o Programa Brasil Quilombola do Governo Federal que 
considera as comunidades Quilombolas como “recurso útil para a sobrevivência física e 
cultural daquelas pessoas, mas, acima de tudo, como instrumento de preservação da 
dignidade de homens e mulheres descendentes dos africanos traficados para o Brasil, que 
lutaram para reconquistar o direito à liberdade, inerente à sua condição humana, mas 
também conviver com a sua cultura tradicional”. 

No extremo norte da região do Isidoro há ainda uma área aplainada ocupada 
irregularmente por acampamento de ciganos, no limite entre os municípios de Belo 
Horizonte e Santa Luzia. Esse tipo de ocupação também tem contribuído para a 
degradação ambiental da região.   

Mesmo sendo predominantemente desocupada, a região do Isidoro é também apropriada 
pela população do entorno imediato, seja para passagem de um lado a outro da área, seja 
para desfrute da natureza ou para lazer. As principais trilhas de pedestres coincidem 
também com as áreas mais aplainadas do relevo, ao longo dos principais cursos d’água. 
Essa rede de caminhos demonstra que a região é constantemente frequentada, mas esse 
fato, aliado à precariedade do acesso viário à região e a seu isolamento, causa sensação 
de insegurança na população do entorno.  

Há também vários registros de que o local tem sido utilizado como bota-fora clandestino, 
lançamento indevido de lixo, depósito de veículos roubados e até mesmo cadáveres de 
animais e humanos. Esses registros demonstram os impactos negativos da fragmentação 
do tecido urbano da Região Administrativa Norte e áreas do município de Santa Luzia, em 
relação à Região do Isidoro.  
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Figura 19 - Bota-fora clandestino situado na Estrada  do Sanatório. 

Em áreas específicas, localizadas nas bordas da região – limites norte, sul, leste e oeste - 
há pontos estratégicos que favorecem a visualização da paisagem do seu interior e entorno 
imediato. Estes pontos coincidem com as cotas mais elevadas do relevo, onde já existe 
algum equipamento urbano ou áreas apropriadas pela população residente no entorno, seja 
para a apreciação da paisagem, ou para a prática de esportes ou encontros sociais, sem a 
infraestrutura de apoio adequada, conforme Figura 20. Os “mirantes” 1 e 3 coincidem com 
os locais onde estão implantadas caixas d’água da Copasa - Companhia de Abastecimento 
de Água de Minas Gerais. O primeiro encontra-se no limite entre os municípios de Belo 
Horizonte e Santa Luzia, na cota mais elevada do relevo que conforma a região e permite a 
melhor visada – de norte para sul - para o interior da mesma. O “mirante” 2, também no 
limite entre tais municípios, permite uma visada privilegiada da região de vegetação de 
cerrado – de leste para oeste, e coincide com um dos campos de futebol de várzea. O 
“mirante” 4, localiza-se entre uma área predominantemente residencial e outra de 
vegetação de grande porte. 

Figura 20 - Vistas para os postos preferenciais de v isadas da paisagem do interior da Região do Isidoro  

Além da análise das formas de ocupação na área interna à Região do Isidoro, é importante 
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avaliar alguns dados sócio-econômicos mais genéricos de caracterização da população 
residente na área e entorno. Para tanto adotou-se os dados do Censo Demográfico (IBGE 
1991 e 2000), com recorte das Unidades de Planejamento onde a Região do Isidoro está 
inserida: UPs Furquim Werneck e Isidoro Norte. Destaca-se, no entanto, que estas 
unidades de planejamento abarcam não apenas a área de estudo, mas também os bairros 
Ribeiro de Abreu (parcial), Maria Teresa e Monte Azul, na UP Isidoro Norte, e a ocupação 
irregular, em processo de adensamento recente, denominada Novo Lajedo, na UP Furquim 
Werneck. 

Com relação à densidade demográfica das Unidades de Planejamento Furquim Werneck e 
Isidoro Norte, juntas elas correspondem a 0,5% da população de Belo Horizonte. A UP 
Isidoro Norte, por exemplo, possui uma das maiores áreas em km² e um dos menores 
índices populacionais do município, visto que abraça a maior parte do que estamos 
denominando como Região do Isidoro. Mas apesar de apresentarem baixas taxas de 
ocupação essas duas Unidades de Planejamento sofreram acréscimo populacional 
significativo nas duas últimas décadas, acima das taxas observadas para a Região 
Administrativa Norte e para Belo Horizonte, como é possível observar no Quadro 2, 
provavelmente decorrente das ocupações nos bairros localizados nas bordas do Isidoro. 
Entre as duas décadas analisadas, a taxa de crescimento do número de domicílios também 
foi bastante expressiva se comparada aos níveis da Região Administrativa Norte e de Belo 
Horizonte. A UP Furquim Werneck, por exemplo, apresentou o maior índice de crescimento 
de domicílios da Região (14,4%), quase duas vezes superior ao da UP Jaqueline (7,9%), 
que teve um dos maiores incrementos populacionais e em número de domicílios da região.  

Quadro 2 – Área, número de domicílios e população, taxa anual de crescimento de domicílios e população  
por unidade de planejamento (UP) da Região Administr ativa Norte, 1991 e 2000. 

UP Área (km²) 

População Domicílios 

1991 2000 Taxa de 
crescimento 1991 2000 Taxa de 

crescimento 

Furquim Werneck 3,37 1.645 4.664 12,3 356 1.193 14,4 

Isidoro Norte 8,88 4.453 7.261 5,6 1.017 1.876 7,0 

Jaqueline 6,29 16.768 28.280 6,0 3.713 7.341 7,9 

Jardim Felicidade 1,17 12.928 17.617 3,5 2.576 4.102 5,3 

Planalto  2,41 11.825 15.666 3,2 2.793 4.263 4,9 

Primeiro de Maio 3,02 36.428 35.820 -0,2 8.658 9.602 1,2 

São Bernardo 3,5 26.356 29.610 1,3 6.174 7.981 2,9 

Tupi-Floramar 5,05 37.485 53.458 4,0 8.860 14.422 5,6 

Regional Norte 33,69 147.888 192.376 3,0 34.147 50.780 4,5 

Belo Horizonte 330,98 1.983.702 2.226.135 1,1 497.123 628.447 2,8 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991 e 2000 e Anuário Estatístico de Belo Horizonte 2003. 

A população das UPs Isidoro Norte e Furquim Werneck, que se concentra nas bordas leste e 
sudeste da Região do Isidoro, é eminentemente jovem e mantém um equilíbrio em relação à 
divisão entre homens e mulheres, excetuada a população acima de 75 anos que apresenta um 
número superior de mulheres, em relação ao de homens. Observa-se através da pirâmide 
etária (Quadro 3) que grande parte do contingente populacional dessas UPs possui entre 15 e 
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35 anos (cerca de 38%) e apenas 5% desta população está acima dos 60 anos de idade. Se 
comparada à pirâmide etária de Belo Horizonte, por exemplo, nota-se que a população, o que 
permite concluir que a região encontra-se em um processo inverso ao da cidade, cuja pirâmide 
sinaliza o envelhecimento da população, observado a partir do estreitamento da sua base. 

Quadro 3 – Distribuição da população das UPs Isidoro  Norte e Furquim Werneck e de Belo Horizonte por 
sexo e idade. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000. / Org.: GEPU/SMURBE. 2010. 
 

O perfil sócio-econômico da população residente nas UPs Isidoro Norte e Furquim Werneck 
segue os padrões da Região Administrativa Norte em relação ao grau de escolaridade e a 
renda média dos chefes de domicílio da região. A população com 20 anos ou mais apresenta 
baixos índices de escolaridade (Figura 21), sendo que na UP Isidoro Norte boa parte dos 
chefes de domicílio possui escolaridade média inferior a quatro anos de estudo (Figura 22).  

Figura 21 - Anos médios de estudo da população com 20 anos ou mais - Região Administrativa Norte (2000 ). 
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Figura 22 – Proporção de responsáveis por domicílio com até 3 anos de estudo – Região Administrativa 
Norte (2000). 

A média de rendimentos dos chefes de domicílio das duas UPs é relativamente baixa. Nos 
gráficos abaixo (Quadro 4), que apresentam o perfil de rendimento dos responsáveis por 
domicílios das UPs Isidoro Norte e Furquim Werneck e do município de Belo Horizonte, é 
possível verificar a diferença entre os padrões de renda destes dois universos. Enquanto 
nas duas UPs quase metade dos chefes de domicílio possui renda até dois salários 
mínimos, em Belo Horizonte cerca de 30% possuem renda semelhante; e, enquanto uma 
parcela mínima dos responsáveis por domicílio das UPs possui rendimento mensal superior 
a 10 salários mínimos (aproximadamente 1,5%), na capital cerca de 15% atingem esse 
rendimento.  

 
Quadro 4 – Rendimento dos responsáveis por domicíli o das UPs Isidoro Norte/Furquim Werneck em Belo 

Horizonte.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000/ Anuário Estatístico de Belo Horizonte, 2003. Org.: GEPU/SMURBE. 2010. 
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Figura 23 - Mapa de Renda da Região do Isidoro e en torno 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 23)
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Em relação ao perfil sócio-econômico da população que vive nas UPs Isidoro Norte e 
Furquim Werneck, pode-se afirmar, portanto, que concentra as categorias correspondentes 
aos mais baixos índices de escolaridade e renda do município e que a média de idade dos 
responsáveis por domicílios é relativamente baixa se comparada à de Belo Horizonte. 

Nesse contexto é importante considerar o Índice de Vulnerabilidade Social – IVS das duas 
Unidades de Planejamento. Este índice mede o acesso da população a cinco dimensões da 
vida urbana consideradas essenciais para o alcance da cidadania: as dimensões ambiental, 
cultural, econômica, jurídica e de segurança de sobrevivência. Cada uma dessas 
dimensões compõe-se de variáveis que por sua vez possuem indicadores que possibilitam 
calcular o IVS. O seu valor final varia de zero a um. Por ser um índice que expressa um 
atributo negativo – o grau de vulnerabilidade de uma população – quanto maior o seu valor, 
pior a situação dessa população, mais próxima da exclusão social se encontra.  

O quadro abaixo apresenta o IVS de algumas Unidades de Planejamento de Belo 
Horizonte7. Através da sua análise é possível verificar que a população das UPs Isidoro 
Norte e Furquim Werneck encontra-se notadamente em uma situação de exclusão social, 
sendo que esta última possui um dos mais altos índices de vulnerabilidade social inscritos 
no município (0,78), compatível apenas com regiões marcadas pela favelização e violência 
urbana, como é o caso da Barragem Santa Lúcia (0,79) e do Taquaril (0,77).  

Quadro 5 – Classificação de Unidades de Planejamento  (UP) de acordo com o Índice de Vulnerabilidade 
Social (IVS). 

UP IVS 

Barragem 0,79 

Jardim Felicidade 0,78 

Furquim Werneck 0,78 

Cafezal 0,76 

Jaqueline 0,64 

Primeiro de Maio 0,60 

Isidoro Norte 0,59 

Tupi/Floramar 0,59 

Ouro Preto 0,52 

Barreiro de Baixo 0,49 

Estoril/Buritis 0,48 

Planalto 0,37 

Pampulha 0,30 

Floresta/Santa Tereza 0,29 

Belvedere 0,19 

Centro 0,18 

Anchieta/Sion 0,14 

Savassi 0,12 

                                                           
 
 
7 Fonte: NAHAS, Maria Inês Pedrosa. Bases Teóricas, Metodologia de Elaboração e Aplicabilidade e Indicadores Intra-Urbanos na 
Gestão Municipal da Qualidade de Vida Urbana em Grandes Cidades: o caso de Belo Horizonte. Disponível em: 
http://ead01.virtual.pucminas.br/idhs/01_idhs/pdfs/nahas.pdf (acesso em 17 maio de 2008). 
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Apesar dos dados analisados se restringirem às unidades de Planejamento Isidoro Norte e 
Furquim Werneck, podemos dizer, em linhas gerais, que os bairros que fazem limite com a 
região do Isidoro são, em sua maior parte, de ocupação recente e enfrentam problemas 
semelhantes aos das UPS analisadas. A maior parte das edificações são de baixo padrão 
construtivo e em algumas áreas existe uma concentração de conjuntos habitacionais de 
interesse social implantados pelo Poder Público. Alguns bairros são formados por loteamentos 
irregulares e/ou clandestinos e contam com uma infra-estrutura bastante precária, outros 
enfrentam também altos índices de violência. Há carência de centros de comércio e serviços 
bem como de equipamentos coletivos principalmente nas áreas de educação e lazer e, em 
certas áreas falta, inclusive, rede de esgoto. Em linhas gerais, esta é a situação do entorno da 
área denominada Região do Isidoro. 

2.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL 

2.4.1. Geologia e geomorfologia 

Este trecho contém informações compiladas e analisadas com base nos trabalhos de Carvalho 
(2000) e Silva et al. (1995). O primeiro trabalho é o estudo geológico realizado conforme 
solicitação da PBH para subsidiar a elaboração de uma Operação Urbana na Região do Isidoro 
(Lei Nº 8.137/2000). O segundo é o relatório final sobre a integração de dados geológicos do 
Município, contratado pela PBH para embasar a formulação das Leis 7.165/96 e 7.166/96. 

Belo Horizonte localiza-se no limite noroeste do Quadrilátero Ferrífero, o qual é uma região 
delimitada por um grupo de serras, entre elas a Serra do Curral, que formam aproximadamente 
uma área quadrada, onde ocorrem diversos conjuntos de rochas. Um desses conjuntos 
rochosos é o Complexo Belo Horizonte, que é um terreno granito-gnáissico arqueano e que 
ocupa aproximadamente 70% do território municipal, incluída a região do Isidoro (figura 24).  

Figura 24 – Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífer o 

a) Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (Dorr 1969). b) Mapa geológico simplificado da região norte do 
Quadrilátero Ferrífero (Noce et al. 1997) - 1. Gnaisses TTG; 2. Granitóides neoarqueanos (A, B, C e D. granitóides intrudidos no 
CBH); 3. Greenstone Belt Rio das Velhas; 4. Supergrupo Minas; 5. Grupo Bambuí. 6. falha de empurrão; 7. perfil geológico; CBH. 
Complexo Belo Horizonte; CB. Complexo Bonfim; CSF. Cráton do São Francisco; QF. Quadrilátero Ferrífero; BH. cidade de Belo 
Horizonte.  
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Figura 25 - Mapa geológico de Belo Horizonte (Silva et al. 1995) sobre imagem de satélite (Embrapa). 

 

 

 

O município de Belo Horizonte está inserido em dois compartimentos geomorfológicos: 
Depressão Belo Horizonte e Quadrilátero Ferrífero (Quadro 6 e Figura 25), coincidentes com os 
domínios geológicos referentes, respectivamente, às rochas do Complexo Belo Horizonte 
(gnaisses predominantes) e do Supergrupo Minas (quartzito, filito, itabirito, dolomito e xisto).  

O ribeirão Arrudas marca aproximadamente a zona de transição entre os dois compartimentos, 
cujo contraste é indicado principalmente pelas formas escarpadas e maior elevação na porção 
meridional do município, e pelo predomínio de colinas, com espigões subordinados, no restante 
da cidade. A altitude diminui de sul para norte e de oeste para leste. A região do Isidoro, 
localizada na porção norte da Depressão, é próxima à área de menor elevação do município. 
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Quadro 6 - Características dos compartimentos geomo rfológicos onde o município está inserido. 

Área de ocorrência em BH Domínio 
geológico 

Domínio geomorfológico 

Denominação Características principais Altitude máxima 

Porção meridional do 
município (aproximadamente 
da Serra do Curral à margem 

direita do ribeirão Arrudas) 

Supergrupo 
Minas 

Quadrilátero 
Ferrífero 

Relevo heterogêneo, onde ocorrem as 
maiores altitudes do município. As 

formas, geralmente acidentadas, são 
resultantes do condicionamento 

litoestrutural. Predominam cristas 
alinhadas na direção NE-SW, 

escarpadas na face NW. 

1341 m (Pico Belo 
Horizonte) 

Porção centro-setentrional do 
município (aproximadamente 
a partir da margem esquerda 

do ribeirão Arrudas) 

Complexo Belo 
Horizonte 

Depressão Belo 
Horizonte 

Predominam colinas suaves resultantes 
da dissecação do manto de 

intemperismo. Subordinadamente 
ocorrem espigões que sustentam 

afloramentos de rocha fresca. Em geral, 
os espigões tem direção 

aproximadamente meridiana e as faces 
voltadas para oeste são mais abruptas. 

978 m (Espigão Engenho 
Nogueira) 

Em relação à caracterização local, conforme esclarece Carvalho (2000), o Mapa Geológico do 
Município de Belo Horizonte e seus derivados (Silva et al. 1995) resultaram da compilação 
sistemática de mapas mais antigos com o acréscimo de dados novos levantados 
espacialmente, e procurou refletir, ainda que em traços genéricos, as necessidades próprias da 
gestão municipal, com a representação das formações de cobertura exclusivamente naturais e 
as afetadas pela contribuição antrópica. 

Segundo o recorte do mapa geológico municipal (Figura 26), na região do Isidoro ocorrem 
faixas de gnaisses petrograficamente diferentes: as faixas nas porções leste e oeste são 
formadas pelo gnaisse predominante no território municipal e a faixa situada entre as outras 
duas é formada por gnaisses miloníticos. Em parte devido a essas variações, o relevo é 
formado predominantemente por colinas, na porção oeste e extremo leste, e por elementos 
lineares na porção intermediária, tanto a norte quanto a sul do Isidoro. 

Os solos da porção oeste são em média mais bem desenvolvidos pedologicamente e mais 
espessos, mais argilosos, mais avermelhados, mais facilmente trabalháveis, embora muito 
vulneráveis ao escoamento das águas de chuva. Na porção leste, predominam solos de baixo 
grau de evolução pedológica, litólicos, claros, menos argilosos, freqüentemente interrompidos 
em sua extensão por exposições rochosas. Feições erosivas como sulcos, ravinas e voçorocas 
tendem a ocorrer tipicamente onde o manto de intemperismo é espesso e pedologicamente 
bem desenvolvido. Suas extensões superficiais podem ser condicionadas por variações dos 
tipos de uma mesma rocha e eventualmente pela presença de diques ou veios; no entanto, 
este processo não deve ser interpretado pura e simplesmente por meio dessas relações, 
desconsiderando outros fatores influenciadores dos processos erosivos. 

Exposições de rochas ocorrem em pedreiras abandonadas, nos pontos mais elevados, em 
algumas encostas íngremes (Figura 28-a) ou nos talvegues da drenagem natural (Figura -b). 
Rochas intrusivas de pelo menos três naturezas estão presentes, como diques de diabásio 
(dolerito) não metamorfisados (Figura 28-b), caracteristicamente produtores de solos argilosos 
do amarelo ocre ao vermelho sangue, intrusivas ultramáficas metamorfisadas e veios de 
quartzo, alguns espessos, formando massas globosas visíveis ao lado da pedreira do 
Sanatório e em outros pontos nas margens do Isidoro ou no alto de cristas (Figura 28-e e 
Figura 28-f). O quartzo de veios fragmentados ensejou a formação local de massas granulares 
que podem ser úteis para a pavimentação de vias públicas. 
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Figura 26 –   a) mapa hipsométrico do Quadrilátero Ferrífero e a djacências (adaptado de Paixão, no prelo); b) mapa hipsométrico de Belo Horizonte (site PBH) com a 
rede hidrográfica sobreposta; c) modelo tridimensio nal do relevo do município (vista frontal); d) mode lo tridimensional do relevo do município (vista par a oeste) 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 26)
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Figura 27 – Mapa Geológico da Região do Isidoro (ad aptado de Silva et al. 1995) 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 27)
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No mapa geológico (Figura 27) também estão representados os locais de atividade mineral, 
indicadas as lavras de areia e gnaisse e as ocorrências de veios de quartzo. Essas 
informações são úteis para identificar possíveis áreas degradadas pela mineração, que 
devem ser reabilitadas, bem como para apontar possíveis áreas de empréstimo de 
materiais utilizados na construção civil. As pedreiras desativadas da região constituem 
locais propícios à implantação de empreendimentos de lazer e se encontram em áreas 
dotadas de elevado potencial paisagístico. 

Figura 28 – a) afloramento de gnaisse na encosta (f oto de Tameirão-Neto 2000); b) afloramento de gnais se no 
leito do ribeirão Isidoro; c) talude com blocos de rocha básica entremeados pelo manto de intemperismo ; d) 
detalhe do local da foto anterior; e) afloramento d e quartzo de veio no topo de um espigão na porção n orte 

da região; f) talude com exposição de quartzo de ve io, próximo ao local da foto anterior. 



PLANO URBANO AMBIENTAL DA REGIÃO DO ISIDORO  
 

 44 

 

A região do Isidoro, inserida na Depressão Belo Horizonte, possui o relevo mais acidentado 
do que em outras partes da depressão, devido à abundância de espigões entrecortados 
pelas drenagens encaixadas. O alto número de cursos d´água é uma expressão do relevo 
acidentado, ao contrário de áreas por exemplo na região da Pampulha, onde há áreas com 
relevo mais plano e, conseqüentemente, vales mais largos. 

Na região em estudo, os vales são do tipo encaixados, onde o aprofundamento do leito 
prepondera sobre o seu alargamento. O padrão das drenagens é retangular, segundo as 
direções principais norte-sul e leste-oeste. Este padrão é típico de regiões onde as feições 
geológicas (fraturas, por exemplo) condicionam a formação do relevo e conseqüentemente, 
da rede de drenagem. A Figura 29 contém fotos que mostram feições morfológicas desta 
região e a Figura 30 o mapa hipsométrico da região. 

Figura 29 - Fotos de feições morfológicas da região  do Isidoro 
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Figura 30 - Mapa Isométrico da Região do Isidoro 
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Zoneamento Hidrogeológico 

As informações de natureza hidrogeológica sobre a região do Isidoro são escassas por falta 
de dados (inexistência local de poços tubulares cadastrados). Quanto ao zoneamento 
hidrogeológico é importante ressaltar que o aquífero é muito vulnerável à poluição por 
infiltração superficial de poluentes (conforme pode ser visualizado na Figura 31). 

O mapa referente ao modelo hidrogeológico de Belo Horizonte (Silva et al. 1995), não 
apresenta dados de poços na região. Não obstante, é possível assegurar que, salvo por 
eventuais influências localizadas de rochas intrusivas, tende a ocorrer uma coincidência 
geral entre os limites superficiais das bacias hidrográficas e a compartimentação do 
aqüífero em subsuperfície, valendo dizer que os sentidos e profundidades dos fluxos 
subsuperficiais são coincidentes em geral com os dos fluxos superficiais. Nesse sentido 
cabe melhor desenvolvimento desse potencial hidrogeológico no momento de definição do 
desenho urbano para a localidade, com vistas a delimitar estrategicamente as áreas 
permeáveis para a proteção adequada do aquífero. 

 
Figura 31 – Zoneamento Hidrogeológico 
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Zoneamento geotécnico  

O zoneamento geotécnico de uma área, conforme suas características morfológicas e o 
grau de alteração das rochas, permite melhor identificar e analisar os processos geológicos 
freqüentes em cada classe, para que sejam sugeridas as formas mais adequadas de uso e 
ocupação do solo.  

De acordo com o mapa geotécnico de Belo Horizonte (Silva et al. 1995), na região do 
Isidoro ocorrem sete classes geotécnicas, conforme Quadro 7 e Figura 32. Estas classes 
apontam a previsão do comportamento das áreas quanto a realização de obra na região. 

 

Quadro 7 – Quadro sinóptico do Mapa Geotécnico da R egião do Isidoro (adaptado de Silva et al. 1995) 

2.5  
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Figura 32 – Mapa Geotécnico do Município de Belo Ho rizonte 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 32)
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Figura 33 – Mapa de Declividade da Região do isidor o  
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 33) 
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Figura 34 – Mapa de Zoneamento do Risco Geológico d a Região do Isidoro 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 34) 
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Figura 35 – Mapa de Predisposição ao Risco Geológic o na Região do Isidoro 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 35) 
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Zoneamento do risco geológico 

A declividade do terreno é um dos principais parâmetros a ser avaliado durante o 
planejamento urbano, uma vez que a ocupação de encostas com alta declividade pode 
deflagrar ou intensificar riscos geológicos que podem comprometer a qualidade de vida 
humana. 

A Lei Nº 7.166/96 estabelece três classes de declividade: abaixo de 30%, correspondente 
às áreas mais favoráveis à edificação; entre 30 e 47%, correspondente a áreas cujos 
parâmetros de edificação são mais restritivos; e acima de 47%, correspondente às áreas 
não edificáveis. A Figura 33 contém o mapa de declividade da região do Isidoro, com a 
representação das três classes citadas. 

A classificação do risco geológico conjuga os seguintes fatores principais: a existência e o 
tipo de ocupação da área, e a ocorrência, potencial ou efetiva, de processos capazes de 
provocar danos físicos e materiais ao homem. Em caso de áreas não ocupadas, fala-se em 
predisposição ao risco geológico ou risco geológico potencial; em caso de áreas ocupadas, 
fala-se em risco geológico efetivo. 

Dessa forma, o mapa de risco deve apresentar aspectos da ocupação que serão 
analisados em conjunto com os processos geológicos que se manifestam na área, os quais 
podem apresentar diferenças conforme a variação das condições morfológicas/hidrológicas 
e geológicas da área. No mapa de risco geológico potencial da região do Isidoro (Figura 34) 
são apresentados os seguintes processos: escorregamento, erosão, escavação e 
contaminação do lençol freático. Também são representadas as manchas de ocupação, 
com base nas fotografias aéreas do município (PBH, 1999). 

Conforme o trabalho de Silva et al. (1995), a predisposição ao risco geológico na região do 
Isidoro varia de 1 a 4 (Figura 34), em grau de intensidade, o que promove distintos 
comportamentos em relação aos eventos e processos capazes de provocar danos 
materiais e perdas humanas.  

A passagem da predisposição ao risco para o risco efetivo pode ser drasticamente afetada 
quando se tem claras as intenções ou a efetivação da forma e intensidade da ocupação. 
Assim uma área com características de predisposição ao risco elevadas para um dado 
padrão de ocupação e uso pode não o ser na mesma intensidade para outro padrão. Bom 
exemplo encontra-se em faixas marginais de ocorrência de argila orgânica, em pelo menos 
um ponto, vista com espessura da ordem de 1m, recoberta por material coluvial com 
espessura de 2 a 3m, onde o risco seria muito elevado para construções de pequeno porte 
fundadas na capa coluvial e muito menor, desde que previamente reconhecida a situação, 
para construções de porte maior fundadas abaixo do nível de argila orgânica.  

 

Geologia Urbana / Ambiental 

As unidades de terrenos reúnem propriedades relevantes para a gestão, integrando as 
qualificações de certo modo analíticas contidas nos mapas geoderivados. São, portanto, 
tipicamente, entidades de caráter sintético.  

São três as unidades de terrenos: a Superfície de Topo, a Superfície de Transição e a 



 

 58 

Superfície de topo 

Superfície de transição 

Calha aluvial 

Calha Aluvial (Figura 36). As Unidades de Terrenos tem características bem 
individualizadas em relação às suas respectivas receptividades à ocupação. Dada a 
homogeneidade geológica do substrato em relação aos seus traços maiores, essas 
unidades são operacionais, no sentido de serem facilmente identificáveis com base no 
critério visual e de serem claramente distintas quanto à sua interação com a ocupação 
humana.  

Figura 36 – Unidades de Terrenos da Região do Isido ro 

 

 

 

 

 

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: baseado em Carvalho (2000). 

A Superfície de Topo é identificada como as superfícies cimeiras, de dorsos abaulados, e 
que se estendem para baixo em vertentes convexas, podendo chegar a níveis topográficos 
baixos, próximos aos talvegues. A Superfície de Transição, de conformação côncava, inclui 
os altos anfiteatros e as extensões côncavas entre as vertentes convexas e os fundos de 
vales; por suas características comportamentais, inclui também as feições de erosão do 
tipo voçorocas, ainda que implantadas no flanco de vertentes tipicamente pertencentes à 
Superfície de Topo. A Calha Aluvial identifica-se com os baixos vales assoreados. 

Essas Unidades de Terrenos, com dinâmicas naturais e características de interação tão 
díspares com os tipos de ocupação, reclamam naturalmente tecnologias a elas 
especificamente adaptadas para o desejado êxito do assentamento urbano. A adoção 
dessas tecnologias apropriadas conduzirá a uma drástica redução do processo atual de 
pouca qualidade ambiental e altos riscos sociais que acontecem nas áreas adjacentes.  

As superfícies que naturalmente se classificam como superfícies de topo, nos termos da 
conceituação aqui dada para as unidades de terrenos, predominam nos terrenos colinosos 
da porção oeste, todavia fragmentadas ou descontinuadas pela erosão causada pela 
ocupação de décadas e séculos anteriores. Entretanto, são nesses domínios que persistem 
as melhores extensões contínuas de terrenos receptivos a uma urbanização de boa 
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qualidade. Na porção leste, as áreas classificadas como superfícies de topo são estreitas 
cristas de espigões alongados, que se ampliam em forma de concha até se aproximarem 
do talvegue, naturalmente o oposto ocorrendo com as áreas classificáveis como superfícies 
de transição. A calha aluvial, descontínua como já foi dito, incorpora nos fundos de vales, 
principalmente a oeste, lentes, camadas ou bolsões de argila orgânica localmente de 
volume expressivo, às vezes recobertas por materiais coluviais classificáveis como 
depósitos de vertente originados por erosão laminar e transportados por gravidade.  

Processos naturais e antrópicos  

Os processos antrópicos na Região do Isidoro ocorrem na porção centro-ocidental da área. 
Consistem em numerosas feições que desenveram simultaneamente sobre relevo colinoso. 
As nascentes no fundo de muitas dessas feições são consideradas tecnogênicas, isto é, 
geradas pelo processo de degradação ambiental produzida pelas atividades do período 
colonial.  

Caso algumas dessas nascentes sejam escolhidas para a recepção de efluentes inertes 
(entulho e bota-fora terroso) apresentará um duplo papel de destinação adequada de 
resíduos sólidos e de reabilitação de áreas degradadas pela erosão. Por um lado, 
aproveitará os materiais gerados a partir de intervenções que venham a ser realizadas na 
região e por outro, apresentará um efeito positivo do ponto de vista hidrológico, porque será 
reposto um expressivo volume de reservatório natural de água pluvial. A nascente migrará 
para onde devia estar antes do processo erosivo. No local do enchimento e no entorno do 
local erodido, o lençol d’água subirá, o que constitui outra remoção de um componente da 
degradação ambiental pretérita. 

Muitas dessas feições não mantêm associação direta com a ocupação atual e, onde esta 
não renovou impactos sensíveis, estão razoavelmente estabilizadas. Não obstante, em 
pontos periféricos, como no bairro Ribeiro de Abreu, existem ravinas ativas. 

 
 
Figura 37 – Foto com parte do Conjunto Ziláh Spósito  ao fundo. Predomina a vegetação herbácea e a flores ta 

ciliar é ausente. Processo erosivo instalado na marg em da drenagem, onde ocorre uma faixa de material 
orgânico (faixa escura). Remoção da cobertura veget al para loteamento, à esquerda. (Tameirão-Neto 2000) 

 

 

 



 

 60 

Figura 38 – a) Foto (Tameirão-Neto 2000) de uma voç oroca ativa próximo ao bairro Ribeiro de Abreu. No alto, 
remanescente de campo cerrado; b) Calha do ribeirão  Isidoro, com depósito de sedimentos no primeiro 
plano e margem erodida no fundo (foto de Tameirão-N eto, 2000); c, d, e) talude erodido na margem do 

ribeirão Isidoro; d) estrutura contenção do talude na margem do ribeirão Isidoro. 

 

Complementando a análise, a Calha Aluvial, conforme a seguir se define, é relativamente 
inexpressiva e descontínua. Isto se nota pelo caráter predominantemente encaixado dos 
fundos de vales, principalmente na parte leste da porção a norte do Isidoro e na porção a 
sul do Isidoro.  

Daí resulta concluir que há um processo de aprofundamento dos cursos d’água vigoroso, 
só contido em exposições rochosas caracterizadas por algumas corredeiras no Isidoro e 
algumas pequenas quedas d’água. O assoreamento local decorrente da erosão antrópica é 
pouco expressivo, obedecendo a esta dinâmica natural mais ampla. 

Essa passagem de caudal sólido e inclusive a remoção local estão bem exemplificadas no 
próprio vale do Isidoro, onde o excepcional aumento do caudal de cheias, devido à 
urbanização das bacias do Isidoro e Vilarinho, provocou o alargamento recente do leito e a 
formação de barrancas que localmente ultrapassam 10 metros de altura. Esse alargamento 
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das barrancas sobreveio em conseqüência do fato de ser impraticável a curto prazo o 
aprofundamento natural do leito devido às restrições promovidas por formações rochosas.  

As condições geradas pela urbanização convencional tendem a implicar no aumento das 
vazões e, portanto, da capacidade de transporte, na concentração de energia a partir da 
concentração de fluxo, na remoção de rugosidades e no aumento de caudal sólido 
constituído de materiais geológicos e antrópicos.  

Outros processos naturais, como escorregamentos, não foram detectadas e nem 
volumosos depósitos de tálus. Notam-se todavia acumulações locais de pequenos volumes 
de materiais mobilizados no fundo de voçorocas e sob a forma de pequenos leques aluviais 
ao pé de vertentes íngremes, anotados como colúvio, que localmente se fundem com as 
estreitas faixas aluviais. 

Finalmente, é importante avaliar os impactos já notáveis provenientes das áreas 
urbanizadas a montante (Venda Nova) e no local: alargamento da calha do Isidoro e pelo 
menos de parte de seu tributário, com a formação de barrancas pelos caudais de cheias, 
incluídos detritos geológicos e antrópicos que os caracterizam; assoreamento local; 
erosões lineares provocadas por descargas geradas junto à divisa municipal; descargas de 
lixo e entulho em áreas periféricas às porções urbanizadas; evidências de mau 
comportamento do terreno motivadas por intervenções inadequadas – em loteamento em 
implantação, um muro de sacaria ou rip-rap ruindo na parte executada e continuando em 
execução na outra extremidade; erosão de base de pavimento em bairro popular provocada 
por ruptura de tubulação pluvial (Conjunto Ubirajara, Rua 871, n. 58). 

2.4.2. HIDROGRAFIA  

Este item contém informações compiladas e analisadas com base principalmente nos 
trabalhos do Plano Global da Bacia do Isidoro (2000), Proposta de Reenquadramento dos 
Corpos D’água da Bacia do Ribeirão do Isidoro (2002), Plano Municipal de Saneamento 
(2008) e Carta de Inundações de Belo Horizonte (2009), referente principalmente à macro 
bacia hidrográfica do Isidoro.  

Para um melhor entendimento do estudo relacionou-se as principais bacias hidrográficas 
existentes na área em análise, metodologia referenciada na Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei Federal nº. 9.433/97). Essa lei define a bacia hidrográfica (superfície onde 
todas as águas drenadas convergem para um tributário final comum) como a mais 
adequada unidade territorial de planejamento e intervenção.  

A Região do Isidoro abrange duas macro bacias (Isidoro e Onça), sendo que sua maior 
parte está inserida na macro bacia do Isidoro e somente uma pequena porção na macro 
bacia do Onça, conforme demonstrado pela Figura 39. Sinteticamente, envolve as 
seguintes Bacias Elementares principais, de acordo com o Plano Municipal de 
Saneamento: 

- Parte da Bacia Elementar do Córrego Terra Vermelha, inserido na macro-bacia do Isidoro; 

- Parte da Bacia Elementar do Córrego Estrada da Pedreira, inserido na Macro bacia do 
Isidoro; 

- Bacia Elementar do Córrego Estrada do Sanatório, inserido na macro-bacia do Isidoro; 
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- Bacia Elementar do Córrego dos Macacos, inserido na macro-bacia do Isidoro; 

- Bacia Elementar do Córrego do Sumidouro, inserido na macro-bacia do Isidoro; 

- Bacia Elementar do Córrego do Angu, inserido na macro-bacia do Onça; 

- Parte da Bacia Elementar do Córrego do Monjolo, inserido na macro-bacia do Onça. 

Figura 39 – Bacias Hidrográficas da Região do Isido ro e adjacências (Plano Municipal de Saneamento – 
2008) 

 

A macro bacia do Isidoro encontra-se em grande parte urbanizada. Segundo Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, 2002, os bairros englobados pela bacia hidrográfica do Isidoro 
são: Lagoinha, Maria Helena, Mantiqueira, Jardim dos Comerciários, Letícia, Jardim 
Europa, Lagoa, Céu Azul, Santa Mônica, Novo Santa Mônica, Rio Branco, São João 
Batista, Venda Nova, Candelária, Santa Amélia, Tupi, Planalto, Santa Branca, Jardim 
Felicidade, Jaqueline, Minas Caixa, Juliana, Etelvina Carneiro, Frei Leopoldo, Marise, 
Floramar, Vila Clóris, Vila Clóvis, Campo Alegre, Heliópolis, Solimões, Jardim Guanabara, 
Copacabana, Jardim Atlântico, Leblon, Casas Populares, Ribeiro de Abreu, conforme 
Figura 40. 

 



 
Figura 40 – Macro bacia do Isidoro e Limite dos Bai rros  
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 40)
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A macro bacia hidrográfica do ribeirão do Isidoro é limitada a norte pela divisa com os 
municípios de Vespasiano e Santa Luzia, a leste pelo ribeirão do Onça e a sul pelos espigões 
divisores da bacia. A área total é de aproximadamente 55 km² (20% da área do município de 
Belo Horizonte) e abrange toda a região de Venda Nova e parte das Regiões Administrativas 
Norte Pampulha. É composta por 64 córregos, com 280 nascentes, sendo que 66 foram 
aterradas ou drenadas. O comprimento total dos cursos d’água perenes totaliza 131,83 km. 
Destes, 70,3 km encontram-se a montante da Avenida Cristiano Machado, sendo 58,85 km em 
leito natural e 11,48 km canalizados. A jusante da Avenida Cristiano Machado, 58,75 km estão 
em leito natural e 2,75 km canalizados (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2002). 

O ribeirão Isidoro é o principal afluente do ribeirão do Onça, integra a bacia do Rio das Velhas 
e pertence à bacia do rio São Francisco. É o curso d’água principal da macro bacia do Isidoro, 
que segue no sentido oeste-leste e possui cerca de 17,53 km de extensão. Suas nascentes 
estão situadas no bairro Céu Azul (Região Administrativa Venda Nova) e sua foz no bairro 
Ribeiro de Abreu (Região Administrativa Norte). Neste ponto o ribeirão do Isidoro deságua no 
Ribeirão do Onça (PBH, 2002). Por essa característica de urbanização, a bacia está submetida, 
em sua maior parte, a ações degradantes, dentre elas o lançamento de esgotos sem 
tratamento geralmente advindos de unidades habitacionais e industriais localizadas nas áreas 
adjacentes. Entretanto, quando comparada com as demais bacias inscritas no município 
apresenta, do ponto de vista ambiental, o maior índice de preservação. Seus corpos d'água 
estão, em sua maioria, em leito natural e, embora sofram acentuadas pressões urbanas, 
portam largas possibilidades de preservação e recuperação; inclusive admitem a instalação de 
parques lineares em segmentos de cursos e, em alguns casos, em todas as suas extensões 
(PBH, 2002). 

Importante ressaltar que esses córregos degradados devem ser recuperados para 
posteriormente propiciar o uso desejado, atendendo assim a sua classe definida em estudo 
para o enquadramento das águas da Bacia do Isidoro, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, em 2002, com proposição de novos usos para os corpos d’água hoje 
degradados pelo lançamento de esgotos, lixo e bota fora.  

O processo de enquadramento baseia-se na Deliberação Normativa 010/86 do COPAM, que 
define cinco classes para os cursos d’água, de acordo com a destinação ou utilização 
pretendida para a água. Assim, por exemplo, a classe especial pode ter as águas destinadas 
ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção, enquanto a classe 1 
pode somente após tratamento simplificado, sendo ainda possível recreação com contato 
primário, e assim sucessivamente, até a classe 4 que deve ser destinado à harmonização 
paisagística ou aos usos menos exigentes. No caso dos cursos d’água da bacia do Ribeirão 
Isidoro, foi definido conceitualmente (PBH, 2002), a partir das definições da DN do COPAM, as 
seguintes classificações para os corpos d’ águas da macro bacia do Isidoro:   

- Classe Especial: cursos d’águas em bom estado de preservação inseridos em regiões não 
ocupadas e que apresentam, de uma forma geral, expressivos patrimônios florísticos e 
faunísticos;  

- Classe 1: cursos d´águas inseridos em regiões ocupadas, mas que apresentam ao longo 
de sua extensão patrimônios florísticos e faunísticos ou porções territoriais correspondentes 
a área de inundação que podem ser alvo de ações de revegetação; 
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- Classe 2: cursos d´águas inseridos em áreas adensadas e que tem a várzea parcial ou 
totalmente ocupadas por vias ou edificações. 

O enquadramento de um corpo d’água em classes de uso é importante para se estabelecer um 
sistema de controle sobre os níveis de qualidade de suas águas, fortalecendo a relação entre a 
gestão do recurso hídrico e a gestão do meio ambiente. De acordo com a Prefeitura de Belo 
Horizonte (2002), a justificativa para o reenquadramento dos corpos d´águas do Isidoro baseia-
se na manutenção dos usos atuais e na determinação de estados qualitativos da água que 
favoreçam sua condição de suporte – meio – para as comunidades aquáticas e, 
conseqüentemente,  para os múltiplos usos sociais, isto é, estabelecer os objetivos de 
qualidade desejados. A aprovação desse reenquadramento está sendo avaliada pelo Comitê 
de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Velhas). 

Como forma de propor o tratamento integrado dos problemas sanitários, ambientais e sociais 
nas bacias hidrográficas cujos cursos d´águas encontram-se em leito natural ou não 
canalizados e que estão degradados pela poluição e invasão das suas margens, a Prefeitura 
de Belo Horizonte criou o Programa Drenurbs/Nascentes. Das 19 bacias hidrográficas da 
macro bacia do Isidoro e do Onça, 17 integram o programa mencionado, sendo que os novos 
usos propostos pelo estudo de enquadramento dependem da execução deste. 

Em síntese, o alto e médio cursos da macro bacia do Isidoro correspondem a uma região mais 
urbanizada onde os córregos estão submetidos a um processo de degradação. Já o baixo 
curso, na área denominada Região do Isidoro e nossa área de estudo, caracteriza-se pela 
permeabilidade que possibilita uma grande recarga no aquífero das rochas do embasamento 
que constituem o Complexo Belo Horizonte, predominando fazendas e chácaras com córregos, 
nascentes e matas mais preservadas, uma rica e diversa flora e fauna. Situação que indica a 
necessidade de preservação, principalmente nas proximidades das suas nascentes e ao longo 
dos cursos d água. No baixo curso, destacamos algumas características relevantes dos 
principais cursos d’água identificados na Região do Isidoro (PBH, 2001 e 2002): 

- Córrego dos Macacos - Segundo PBH (2002), as nascentes e a foz deste curso d’água 
inserido na macro bacia do Ribeirão Isidoro localizam-se dentro da fazenda da família 
Werneck, no limite do município de Belo Horizonte e apresentam as seguintes 
características: as nascentes estão protegidas por mata expressiva, o córrego está inserido 
em uma região remanescente de vegetação natural de porte arbóreo, as águas estão em 
leito natural sem contaminação por esgotos e resíduos sólidos, existe uma mata ciliar na 
maior parte do curso com uma fauna rica sendo ainda uma área dotada de muita beleza 
cênica. Por tais motivos, o enquadramento proposto para este córrego é a Classe I, uma 
vez que este, juntamente com outros nove, pode ser considerado como pertencentes a um 
sistema ecológico diferenciado e que ainda apresentam características naturais. Portanto, é 
necessária a preservação desse equilíbrio natural (criação de parque, atividades ecológicas 
e pesquisas ambientais) e a proteção das suas comunidades aquáticas. Em relação às 
nascentes, vale destacar que, conforme levantamento de campo realizado em 2009, 
algumas áreas foram degradadas, sendo urgente a recuperação, não apenas das áreas 
próximas às nascentes, mas de uma região mais ampla que garanta uma mancha contínua 
de proteção de todas as nascentes do Córrego dos Macacos, de grande relevância 
ambiental. 



 
Figura 41 – Sistema de macrodrenagem da bacia do Is idoro. 
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Figura 42 – Vista da região das nascentes do Córrego  dos Macacos 

 

- Córrego Terra Vermelha - Inserido na macro bacia do Ribeirão Isidoro, também 
conhecido como Joaquim Clemente, está localizado no Bairro Frei Leopoldo. Suas 
nascentes encontram-se em bom estado de conservação e estão preservadas por 
uma vegetação de mata atlântica em um terreno de propriedade particular. No 
local também existe uma lagoa artificial com a criação de peixes. A preservação 
dessas nascentes está ameaçada pela pressão imobiliária e pelo grande volume 
de água pluvial que se origina à montante ocasionando focos de erosão em alguns 
quintais. O enquadramento proposto para este córrego é a Classe I, e visa a 
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, a preservação do 
curso d água e a contenção de edificações próximas às nascentes. 

- Ribeirão Isidoro - Localizado desde a Av. Cristiano Machado até a sua foz no 
ribeirão do Onça. O ribeirão encontra-se em leito natural em grande parte de sua 
extensão, com significativa mata ciliar e cerrado remanescente da vegetação 
natural do município. Em pequena extensão do Isidoro, existe uma rica rede 
hidrográfica com nascentes e afluentes apresentando água de ótima qualidade. 
Porém, ao longo de seu curso, o ribeirão apresenta assoreamento (com atividade 
de extração de areia), margens invadidas por edificações comercias e residenciais 
com lixo doméstico, esgoto e bota-fora. Apesar da beleza cênica do trecho, ele 
encontra-se degradado devido a contribuição à montante da bacia. O estudo 
enquadrou esse córrego na Classe II, pelo fato de apresentar vegetação 
preservada e com baixa densidade populacional, fato que justifica a sua 
preservação e recuperação. 
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Figura 43 – Vista do Ribeirão do Isidoro. 

 

- Córrego do Sumidouro: Localizado na macro bacia do Ribeirão Isidoro, a maior 
parte de sua bacia elementar localiza-se na área interna ao Recanto Nossa 
Senhora da Boa Viagem, onde há uma mata bastante fechada. Não foram 
levantados dados específicos desta bacia. 

- Córrego Estrada do Sanatório: Localizado na macro bacia do Ribeirão Isidoro, as 
nascentes deste córrego estão predominantemente ocupadas no do bairro Tupi 
Mirante. Mesmo com alguns resquícios de vegetação em algumas nascentes, todo 
o entorno está ocupado irregularmente. A mata da galeria ainda está preservada, 
com espécies arbóreas de grande porte no baixo curso. Não há ocupação em 
nenhuma das margens, a não ser na região das nascentes, como mencionado. 

- Córrego do Monjolo: Localizado na macro bacia do Ribeirão do Onça, parte da 
bacia elementar deste córrego, no médio e baixo curso, encontra-se bastante 
degradada, em área com ocupação desordenada, avançando sobre sua área de 
inundação, fora da área que estamos denominando de Região do Isidoro. Nesta 
área, inclusive, parte do curso foi canalizado para abertura de um trecho de via.  
No alto curso, onde foi identificada uma lagoa que é usada para recreação pela 
população do entorno, dentro da nossa área de estudo, a água apresenta traços 
que indicam um bom estado qualitativo (PBH, 2001). Também a nascente 
encontra-se em área não ocupada, com vegetação significativa. Destaca-se, no 
entanto, o impacto decorrente de movimentação de terra realizada para 
implantação de um campo de futebol nas proximidades, atendendo à ocupação do 
entorno. 

- Córrego do Angu: Localizado na macro bacia do Ribeirão do Onça, a nascente 
deste córrego encontra-se em uma área com vegetação expressiva, estando 
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também preservados ou em recuperação, incluindo dois lagos naturais de grande 
beleza cênica, freqüentados pela população (PBH, 2001). No baixo curso, a 
margem direita foi ocupada pelo bairro conhecido como “Casas Populares”, que o 
reconhece como “Córrego da Santinha”, grande referência para a comunidade. 
Neste trecho foi alterado parcialmente o curso do córrego, com implantação de via 
de pedestres e área de lazer, atendendo à solicitação da população.  

Figura 44 – Vista de via de pedestre implantada no b aixo curso do Córrego do Angu. 

 

Relevante destacar ainda a existência de áreas suscetíveis à inundações, que 
correspondem aos locais próximos aos seguintes córregos: do brejo do quaresma, 
capão (ou av. dos navegantes), piratininga, vilarinho, floresta, lagoa do mota, 
gameleira, da av. camões, do bezerra, joaquim pereira, candelária, lareira, borges (ou 
da av. 12 de outubro), bacuraus e dos ribeirões: do onça e vermelho. Com relação ao 
limite da Região do Isidoro, as manchas estão situadas próximas aos córregos 
principais da região, como o Ribeirão do Isidoro e o córrego Terra Vermelha, conforme 
estudo realizado em 2009, intitulado Carta de Inundações de Belo Horizonte.  

2.4.3. COBERTURA VEGETAL 

A importância da Região do Isidoro do ponto de vista ambiental é constatada pelo 
zoneamento definido na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do Município, 
que inclui usos restritivos à ocupação predominando as zonas de preservação 
ambiental - ZPAM’s e as zonas de proteção ambiental - ZP2. A presença de manchas 
expressivas de vegetação nativa, além de uma rede hidrográfica rica, justificam este 
zoneamento.8  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o de avaliar a situação da vegetação na 

                                                           
 
 
8 A parte introdutória do relatório sobre a cobertura vegetal, incluindo a análise geral sobre Belo Horizonte, 
foram retirados do relatório temático para o “Plano Global da Área do Isidoro” desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte em janeiro de 2000. Para o detalhamento da vegetação na área do Isidoro, 
foi adotado levantamento realizado em 2009, conforme metodologia apresentada a frente, buscando 
maior atualização das informações. 
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Região do Isidoro no presente momento, para determinar variáveis ambientais 
importantes a serem observadas no planejamento da ocupação da área do Isidoro, 
incluindo a recuperação de áreas degradadas ao longo do tempo. Neste sentido, além 
de trabalhar com informações mais recentes, vamos nos referenciar em levantamentos 
anteriores, principalmente no Plano Global desenvolvido pela Prefeitura Municipal em 
Janeiro de 2000, a fim de compreender, genericamente, o processo de degradação e 
de recuperação de algumas áreas ao longo do tempo. 

“Do ponto de vista vegetacional, o município de Belo Horizonte está incluído na área 
recoberta pela Província Central ou dos Cerrados, próximo à faixa de transição deste 
com a Província Atlântica  de acordo com o sistema proposto por FERNANDES et al. 
(1990). O município de Belo Horizonte insere-se em dois domínios geomorfológicos: o 
quadrilátero ferrífero e a depressão periférica (PLAMBEL, 1984). A heterogeneidade 
geológica, pedológica, climática, topográfica e hidrográfica é bem marcante, o que 
resulta numa cobertura vegetal bem variada. As fisionomias vegetais originais eram 
representadas pelo cerrado/campo, cerrado (savana arborizada), campo limpo 
(savana gramíneo-lenhosa), campo rupestre (sobre canga laterítica e sobre quartzito), 
cerradão (savana florestada), floresta tropical subcaducifólia (floresta estacional 
semidecidual) e floresta ciliar (BRANDÃO et al., 1992). 

A cobertura vegetal original do município de Belo Horizonte encontra-se intensamente 
reduzida, cedendo lugar às áreas urbanizadas. As poucas áreas remanescentes 
apresentam-se descaracterizadas e isoladas, sendo que parte encontra-se preservada 
na forma de parques municipais, ou de propriedade de instituições estaduais ou 
federais, citando, entre os mais expressivos, o Parque das Mangabeiras, Mata da 
Baleia, Reserva do Cercadinho, Parque Aggeo Pio Sobrinho, Horto Municipal do 
Betânia, Estação Ecológica da UFMG, Parque Ursulina Mello, Fundação Zoo-
Botânica, Parque Lagoa do Nado, Instituto Agronômico, entre outras” (PBH, 2000b). 

Em relação ao detalhamento da cobertura vegetal da Região do Isidoro foram 
compiladas e analisadas informações com base principalmente no trabalho realizado 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte (SMMA) em 2009. 
Esse trabalho avaliou a cobertura vegetal ocorrente na Região do Isidoro para compor 
o diagnóstico ambiental da área em estudo e tem como objetivos principais: 
classificação e mapeamento da vegetação por porte, por fitofisionomia; por situação 
atual / estado de conservação. 

A caracterização e o mapeamento do porte, da fisionomia da vegetação foram 
realizados a partir de análises das fotografias aéreas fornecidas pela Prodabel, cujo 
vôo ocorreu em 2007, e de incursões em campo para checagem e validação das 
informações obtidas em escritório. 

Em um primeiro momento foram confeccionados mapas da vegetação, iniciando pela 
delimitação das manchas a partir de fotografias aéreas fornecidas pela Prodabel. 
Devido à alta qualidade da imagem, foi possível concluir a demarcação do tipo de 
vegetação segundo seu porte em: arbóreo, herbáceo, herbáceo-arbóreo e herbáceo-
arbustivo, conforme Figura 45. 
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Figura 45 - Vegetação por porte  
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 45)
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Numa segunda etapa, o mapa de vegetação por porte serviu de base para a 
classificação da vegetação de acordo com o tipo vegetacional, ou conjunto de 
formas de vida de ordem superior composto por fisionomias homogêneas, 
conforme preconizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística9. Assim, 
considerando a fitofisionomia predominante, a vegetação foi classificada em cinco 
categorias: Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado, Brejosa/Lacustre, 
Gramínea e Agropecuária; por fim, uma sexta categoria complementa o mapa, 
trata-se da Antropizada, classe não relacionada diretamente à vegetação, mas que 
engloba edificações diversas e áreas alteradas sem cobertura vegetal. 

As tipologias Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado, Brejosa/Lacustre são 
nativas na área em estudo, embora encontrem-se alteradas em relação à sua 
condição original e apresentem diferentes estágios de regeneração natural. 

O conceito de Floresta Estacional Semidecidual está condicionado à 
estacionalidade climática, marcada pela alternância de épocas de chuvas no verão 
seguidas por estiagens acentuadas no inverno. Neste tipo de vegetação o 
percentual de árvores que perdem as folhas no período seco, no conjunto florestal, 
se situa entre 20 e 50%. 

É comum a Floresta Estacional Semidecidual receber influência do Cerrado nas 
regiões onde estas ocorrem nos interflúvios com este último (Mendonça & Lins). 
Essa influência diz respeito à composição florística, em que espécies comuns do 
Cerrado são encontradas entremeadas àquelas típicas da floresta. 

Cerrado é uma denominação brasileira dada à formação americana mais geral 
conhecida como Savana, termo associado à fisionomia indicativa da presença de 
árvores espaçadas. Os cerrados brasileiros estão incluídos no bioma savana da 
classificação do IBGE por um critério artificial, para se encaixar em uma 
classificação de cunho global. No entanto, as características dos cerrados são 
bastante singulares, predominando uma estrutura formada por dois estratos 
distintos: um arbóreo semi-decíduo durante a estação seca, com árvores em geral 
pequenas e retorcidas e dispostas espaçadamente sobre um segundo extrato 
herbáceo, composto por gramíneas, subarbustos e arbustos. Dependendo da 
presença e do porte das árvores e dos arbustos, o cerrado é dividido em Campo 
Limpo, Campo Sujo, Campo Cerrado, Cerrado Sensu Stricto e Cerradão.  

A classe Brejosa/Lacustre diz respeito a um tipo especial de ecossistema de águas 
rasas e semi-paradas coberto com ervas de diversos tipos e tamanhos. Esta 
tipologia ocorre principalmente onde há pouca inclinação do terreno, o que retarda 
ou impede o escoamento das águas, ou onde existem solos impermeáveis ou 
rochas, que impedem ou dificultam a infiltração. A vegetação é formada 
predominantemente por uma variedade de ervas fixas no fundo, flutuantes livres 

                                                           
 
 
9 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual Técnico da Vegetação 
Brasileira . Rio de Janeiro, IBGE, 1991, 92 p. (Manuais Técnicos em Geociências nº1). 
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ou flutuantes presas no fundo, conhecidas genericamente como “macrófitas”. 

‘Gramínea corresponde a uma tipologia campestre relacionada à vegetação 
secundária originada a partir da exploração rural abandonada, ou seja, 
correspondente a áreas onde houve intervenção humana para uso da terra, 
descaracterizando a vegetação original, com posterior abandono do uso, gerando 
uma reação de nova colonização. 

E a classe Agropecuária é uma tipologia induzida pela atividade humana, 
caracterizada pelo cultivo de culturas cíclicas para diversos fins, incluindo as 
pastagens para alimentação de animais domésticos. 

O Quadro 8 apresenta uma lista geral das espécies vegetais enc0ntradas na 
Região do Isidoro em 2000 (PBH, 2000b), que poderá servir de referência para 
espécies a serem utilizadas em projetos de recuperação ambiental destas áreas, 
ou mesmo em projetos de paisagismos de parcelamentos que venham a ser 
implantados na região. 

A partir dos mapas elaborados, verifica-se que, em síntese, a situação da maior 
parte da vegetação local mostrou sinais de um processo de regeneração natural 
iniciado a partir do abandono de extensas áreas de pastagem e de manchas de 
vegetação florestal e de cerrado, formações estas originalmente predominantes na 
região, hoje degradadas por extração seletiva, particularmente de madeira. O 
quadro atual mostra os reflexos da mudança do uso da terra local e de seu entorno 
ao longo do tempo, de essencialmente agrária para urbana. 

Por um lado, o abandono de práticas agrícolas permitiu uma evolução da 
vegetação às condições mais próximas da original, nativa, e por outro lado, a 
ocupação urbana desorganizada e predatória no entorno surtiu efeito contrário, 
concorrendo para o atraso no processo de regeneração natural. 

Do levantamento se depreende que as formas de vegetação, particularmente as 
ciliares, as quais têm o porte mais expressivo entre as tipologias ali ocorrentes, 
expandem-se para os pontos mais altos do relevo onde formam, muitas vezes, 
massas verdes bem densas. 

Neste ponto é interessante fazermos uma comparação genérica dos 
levantamentos realizados no final de 1999 para desenvolvimento do Plano Global 
para a Área do Isidoro (PBH, 2000b) com as informações coletadas em 2009, para 
entendermos, em linhas gerais, o processo em andamento na área relativo a 
recuperação ou degeneração das áreas de mata e cerrado. Vale ressaltar, no 
entanto, que trata-se de uma avaliação genérica, visto que temos, inclusive, 
diferenças nas metodologias adotadas, o que pode incorrer em diferenças nos 
resultados das análises. 

Observando o mapa da cobertura vegetal desenvolvido em 2000 para o Plano 
Global da Região do Isidoro, sob a coordenação de Tameirão-Neto, apresentado 
na Figura 47, comparando com os resultados atuais apresentados na Figura 46, 
destacam-se os seguintes pontos: 
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Figura 46 – Tipos de vegetação.  
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- A Região das nascentes dos Córregos dos Macacos, na porção norte da área, 
parece sofrer processo de regeneração natural, com aumento das manchas de 
floresta estacional semidecidual, com vegetação de porte arbóreo, se 
compararmos com o levantamento de 1999, quando toda a extensão foi 
identificada como “pasto sujo” com pequena porção de eucalipto; 

- Na porção sul, na margem direita do Ribeirão Iisdoro, observa-se degradação da 
cobertura vegetal ocorreu na área atualmente ocupada pelo bairro Tupi Mirante e 
proximidades, onde, no levantamento de 1999 foram identificadas manchas de 
floresta estacional semidecidual. Esta degradação está diretamente relacionada 
com a pressão de ocupação irregular das bordas do Isidoro; 

- Na porção central, na margem direita do Córrego dos Macacos, a grande mancha 
contínua de floresta semidecidual identificada em 1999, foi parcialmente 
degradada, com a ocorrência de pastos e manutenção de manchas espaçadas de 
vegetação com porte arbóreo. 

- A mancha de cerrado localizada na porção leste da área se manteve 
razoavelmente estável, no entanto houve redução significativa da floresta 
estacional semidecidual localizada nas bordas do cerrado, principalmente à oeste 
do mesmo. Parte desta diferença, no entanto, pode também ter relação com as 
peculiaridades de cada metodologia adotada em cada período. De qualquer forma, 
a recuperação desta mata, inclusive como proteção da área do cerrado, será de 
suma importância. 

Figura 47 – Mapa da cobertura vegetal da Região do Isidoro (baseado em Tameirão-Neto 2000). 
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Isto posto, a análise dos produtos permitiu a conclusão de que, embora a 
totalidade da vegetação atualmente ocorrente na região mostre sinais de alteração 
antrópica, ainda é possível se observar manchas relativamente extensas de 
cobertura vegetal bem preservadas e significantes do ponto de vista ambiental. Em 
geral, são extensas, contínuas e posicionadas nas proximidades ou em áreas de 
preservação permanente, associadas aos corpos d’água, às áreas com declividade 
elevada ou em topos de morros. Das formações originalmente ocorrentes, a 
floresta estacional e o cerrado são as que mostraram remanescentes com fortes 
justificativas de preservação, particularmente o cerrado, formação pouco 
representada nas unidades de conservação existentes no município.  

Quadro 8 – Relação das Espécies Vegetais Observadas na Região do Isidoro (PBH, 2000b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família Espécie Nome popular Habitat Habitus
Astronium fraxinifolium Gonçalo CE AR

Lithraea molleoides Aroeirinha FS AR
Myracrodruon urundeuva Aroeira FS AR

Tapirira guianensis Pombeiro FC AR
Tapirira obtusa Pombeiro FC AR

Annona coriacea Araticum CE AR
Duguetia furfuracea Araticum seco CE AR

Rollinea laurifolia Araticum FS AR
Xylopia aromatica Pindaíba CE AR

Aspidosperma parvifolium Guatambu  amarelo FS AR
Aspidosperma tomentosum Guatambu CE AR

Dendropanax cuneatum Mandioqueira FC AR
Didymopanax macrocarpum Mandioqueira CE AR

ARECACEAE Acrocomia aculeata Macaúba FS AR
ASTERACEAE Piptocarpha rotuntifolia Cartucheira CE AR

Cibystax antisyphilitica FS, CE AR
Tabebuia ochracea Ipê amarelo CE AR
Tabebuia serratifolia Ipê amarelo FS AR
Zeyheria montana Saco de carneiro CE AB
Cordia sellowiana FS AR
Cordia trichotoma Louro FS AR

BROMELIACEAE Aechmea sp. Bromélia FC, FS EP
BURSERACEAE Protium heptaphyllum Amescla FC AR

CACTACEAE Epyphyllum phyllanthus FS EP
CARYOCARACEAE Caryocar brasiliense Pequi CE AR
CELASTRACEAE Maytenus salicifolia FS AR

CLUSIACEAE Kielmeyera coriacea Gordinha CE AR
Terminalia argentea Capitão CE AR

Terminalia brasiliensis Capitão FS AR
CONNARACEAE Connarus suberosus CE AR
CUNONIACEAE Lamanonia ternata FS AR

EBENACEAE Diospyrus hispida Caqui do mato FS AR
Erythroxylum suberosum CE AR
Erythroxylum tortuosum CE AB

Croton urucurana Sangra d'água FC AR
Pera glabrata CE AR

Habitat: CE - Cerrado/Campo Cerrado  FS - Floresta Semidecidual   FC - Floresta Ciliar   
Habitus:  AR – Arbóreo   AB - Arbustivo  SAB - Subarbustivo  HE - Herbáceo  

ES – Escandente   EP - Epifítico

ANACARDIACEAE

ANNONACEAE

APOCYNACEAE

COMBRETACEAE

BORAGINACEAE

ERYTHROXYLACEAE

EUPHORBIACEAE

ARALIACEAE

BIGNONIACEAE
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Família Espécie Nome popular Habitat Habitus

Acosmium dasycarpum Chapada CE AR
Anadenanthera peregrina Angico FS AR

Bowdichia virgilioides Sucupira preta CE, FS AR
Copaifera langsdorffii Pau d'óleo FS AR
Dalbergia miscolobium Caviúna do cerrado CE AR

Dalbergia cf. nigra Caviúna do cerrado FS AR
Dalbergia villosa FS AR

Hymenaea courbaril Jatobá FS, FC AR
Hymenaea stigonocarpa Jatobá do cerrado CE AR

Inga edulis Ingá FS AR
Lonchocarpus guilleminianus Carrapateira FS AR

Machaerium aculeatum Jacarandá de espinho FS AR
Machaerium nictitans Bico de pato FS AR

Machaerium stipitatum Jacarandá FS AR
Machaerium villosum Jacarandá pardo FS AR
Peltophorum dubium Canafístula FS AR

Piptadenia gonoacantha Pau jacaré F AR
Plathimenia reticulata Amarelinho CE AR
Platypodium elegans Canzil FS AR

Stryphnodendron adstringens Barbatimão CE AR
FLACOURTIACEAE Casearia sylvestris Erva de lagarto FS AR

LAMIACEAE Hyptis arborea CE AR
Ocotea cf. pulchella Canela FS AR
Ocotea corymbosa Canela FS AR
Diplusodon virgatus CE SAB

Lafoensia pacari Dedaleira CE AR
Byrsonima coccolobifolia Murici CE AR

Byrsonima crassa Murici CE AR
Byrsonima intermedia Murici CE AR

Heteropteris byrsonimifolia CE AR
Peixotoa sp. CE SAB

Pterandra pyroideia CE SAB
MELASTOMATACEAE Miconia albicans CE AB

Cabralea canjerana Canjerana CE AB
Cedrella fissilis Cedro FS AR

Guarea guidonea Marinheiro FC AR
Trichilia pallida Catiguá FS AR

MENISPERMACEAE Cissampelos ovalifolia CE SAB
MONIMIACEAE Siparuna guianensis Negamina FS AR

Brosimum gaudichaudii Mama-cadela CE AB
Ficus sp. Gameleira FS AR

Maclura tinctoria Moreira FS AR

Habitat: CE - Cerrado/Campo Cerrado  FS - Floresta Semidecidual   FC - Floresta Ciliar   
Habitus:  AR – Arbóreo   AB - Arbustivo  SAB - Subarbustivo  HE - Herbáceo  

ES – Escandente   EP - Epifítico

MALPIGHIACEAE

MORACEAE

MELIACEAE

LYTHRACEAE

FABACEAE

LAURACEAE
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2.4.4. 
Família Espécie Nome popular Habitat Habitus

Myrsine ferruginea Pororoca FS AR
Myrsine umbellata Pororoca FS AR

Eugenia florida Pitanga do mato FS AR
Myrcia rostrata Folha miuda FS AR

Myrcia tomentosa Goiabeira do mato FS AR
Myrcia variabilis CE AR
Guapira noxia CE AB
Neea theifera CE AB

OCHNACEAE Ouratea castanaefolia FS AR
PASSIFLORACEAE Passiflora sp. Maracujá do mato FS ES

PIPERACEAE Piper amalago FS AB
POACEAE Echinolaena inflexa Capim flechinha CE HE

POLYGALACEAE Polygala sp. Gelol CE HE
PROTEACEAE Roupala montana Carne de vaca CE AR

Alibertia sessilis Marmelada FS AR
Amaioua intermedia Marmelada FS AR

Guettarda viburnioides Veludo FS AR
Palicourea rigida Bate caixa CE AB

Rudgea viburnioides Bugre FS AR
Tocoyena formosa CE AB

Esenbeckia febrifuga FS AB
Zanthoxylum rhoifolium Laranjeira FS AR

Zanthoxylum riedellianum Mama de porca FS AR
Cupania vernalis Camboatá FS AR

Matayba elaeagnoides Camboatá branco FS AR
Matayba guianensis Camboatá branco CE AR

SOLANACEAE Solanum lycocarpum Lobeira CE AB
STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Mutamba FS AR
STYRACACEAE Styrax ferrugineus Laranjeira CE AR
THYMELIACEAE Daphnopsis brasiliensis Imbira FS AR

Apeiba tibourbou Carrapichão FS AR
Luehea divaricata Açoita cavalo FS AR

ULMACEAE Celtis brasiliensis Esporão de galo CE AR
Aegiphila lhostkiana Papagaio CE AR

Aloysia virgata FS AR
Lantana camara Camará CE AB
Petraea volubilis FS ES
Vitex sellowiana Azeitona do mato FS AR

VITACEAE Cissus erosa CE ES
Callisthene major João farinha FS AR
Qualea grandiflora Pau terrão CE AR
Qualea multiflora Pau terra CE AR
Qualea  parviflora Pau terrinha CE AR

Vochysia tucanorum Pau de tucano FS AR

Habitat: CE - Cerrado/Campo Cerrado  FS - Floresta Semidecidual   FC - Floresta Ciliar   
Habitus:  AR – Arbóreo   AB - Arbustivo  SAB - Subarbustivo  HE - Herbáceo  

ES – Escandente   EP - Epifítico

VERBENACEAE

VOCHYSIACEAE

NICTAGINACEAE

RUTACEAE

SAPINDACEAE

TILIACEAE

MYRTACEAE

RUBIACEAE

MYRSINACEAE
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2.4.4 OCUPAÇÃO DO SOLO 

Este item realiza uma análise da ocupação da Região do Isidoro, centrando 
esforços na ocupação do entorno imediato, visto que a área em questão está 
predominantemente desocupada.  

Os aspectos naturais relacionados ao sítio foram os norteadores da ocupação da 
porção interna da Região do Isidoro. O relevo da região conforma uma espécie de 
anfiteatro natural, onde as maiores altitudes estão concentradas principalmente 
nos limites norte e sul. Toda a caracterização do relevo e das áreas com maiores 
declividades, bem como a diferenciação dos biomas vegetacionais, está 
relacionada às questões geomorfológicas que dividem a região em duas porções 
com características específicas – a leste e a oeste. Dessa forma, a porção centro-
leste da região do Isidoro é aquela com maiores restrições à ocupação. 

O potencial hídrico também merece destaque já que há inúmeras nascentes de 
córregos, localizados nas porções norte e sul, pertencentes à bacia hidrográfica do 
Ribeirão do Isidoro. Esse grande curso d´água que nasce na Região Administrativa 
Venda Nova, atravessa a região de oeste para leste, em sua porção central, onde 
estão as áreas mais aplainadas no relevo. Destacam-se também os córregos dos 
Macacos – porção central / eixo norte-sul, e do Angú – porção nordeste / eixo 
nordeste – sudeste. Como a região é bastante irrigada, a própria conformação do 
relevo, aliada a rede integrada de cursos d’água, oferecem limites à ocupação, 
haja vista os condicionantes ambientais.   

A fisiologia e porte da vegetação também está relacionada as condições do relevo 
e tipo de solo. Há grandes áreas de vegetação preservada, com biomas 
característicos do cerrado e de Mata Estacional Semidecidual de grande porte, 
principalmente nas porções norte, leste e centro sul. Em termos ambientais e 
urbanos, essas áreas destacam-se na paisagem local e regional, e principalmente, 
no contexto metropolitano, já que há áreas desocupadas contíguas ao norte da 
região do Isidoro, pertencentes ao município de Santa Luzia. Essa grande mancha 
de vegetação, de certo modo, dificultou a ocupação dessa porção do território. 
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 Figura 48 - Foto de visada geral da paisagem. 

 
 

No geral, as áreas onde não houve ocupação coincidem com aquelas onde as 
próprias condições do sítio serviram de barreira – relevo mais íngreme, grandes 
declividades e vegetação mais densa, correspondente à toda porção leste da 
região, ou onde houve maior zelo dos proprietários, muitos contribuíram com a 
manutenção da área predominantemente desocupada. Além disso, foi primordial a 
ausência de infra-estrutura instalada na área, principalmente em relação à sistema 
viário que será abordado a frente. 

Sabe-se também que a própria dinâmica radiocêntrica de expansão urbana e 
ocupação da cidade favoreceu a lógica de valorização imobiliária e os 
consequentes processos de segregação socioespacial. Por esse motivo, as 
regiões mais distantes do centro tradicional da cidade, onde a infraestrutura 
urbana ainda é deficiente, são consideradas menos valorizadas. Dessa forma, as 
áreas ao norte e nordeste do município concentram grande parcela da população 
considerada predominantemente operária, de baixo poder aquisitivo e com altos 
índices de vulnerabilidade social. Todo esse contexto também favoreceu o 
processo lento de ocupação do interior da região do Isidoro, embora o poder 
público o tenha incentivado através da criação da primeira Operação Urbana do 
Isidoro, que não obteve o êxito esperado, conforme destacado mais à frente. 
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Figura 49 – Bairros do entorno da Região do Isidoro  em Belo Horizonte  
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 49)
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A maior parte dos bairros vizinhos à Região do Isidoro está predominantemente 
ocupada por edificações de uso residencial unifamiliar com construções de até dois 
pavimentos. O padrão construtivo identificado para as edificações foi, em geral, de 
médio a baixo. As atividades comerciais, prestação de serviços e equipamentos 
públicos comunitários estão dispersos e possuem abrangência local. A densidade 
construtiva é variada, mas com o predomínio de áreas de média densidade. 

Por se tratar de uma das poucas áreas não-parceladas e não ocupadas no município, 
a Área do Isidoro vem sofrendo grande pressão para ocupação, sobretudo nas partes 
limítrofes a bairros já consolidados e que não possuem barreiras físicas ou naturais 
para conter esse avanço.  

Ao comparar a mancha urbana de 1995 da Regional Norte (PLAMBEL, 2000) com a 
mancha urbana obtida através de fotointerpretação sobre imagens do satélite 
Quickbird (2006/2007), percebe-se um crescimento de cerca de 3 km², em direção ao 
Isidoro. Vale lembrar que a maior parte das áreas do Isidoro é de propriedade privada, 
o que de certa forma tem garantido a não ocupação irregular da área.  

Para a análise da ocupação do entorno imediato da Região do Isidoro tomou-se como 
referência a unidade territorial bairro oficial, nas áreas pertencentes aos municípios de 
Belo Horizonte e Santa Luzia. Em Belo Horizonte, os bairros são agrupados em UPs. 
No município de Santa Luzia, os bairros pertencem a distritos específicos. A 
identificação dos bairros ou agrupamentos de bairros por predominância de tipologia 
de ocupação, a partir de dados técnicos e visitas a campo, permite identificar zonas 
homogêneas e áreas fragmentadas no contexto do tecido urbano. A avaliação dos 
possíveis aspectos promotores ou indutores de determinada tipologia de ocupação é 
fundamental para registrar a dinâmica de ocupação de uma região. 

Além disso, à medida que se percorreu os limites da Área do Isidoro, foram 
identificados os pontos mais relevantes para a realização desse diagnóstico. Como 
forma de identificar áreas sujeitas à pressão de ocupação, foram observadas em 
campo as seguintes questões: presença de lixo e entulho, incêndios, construções 
irregulares, presença de trilhas de pessoas e animais, ausência de barreiras físicas 
construídas ou naturais, ausência de fiscalização. Estes pontos são apresentados na 
figura abaixo para facilitar a análise de cada um deles ao longo do texto. 

Em relação à distribuição dos bairros do entorno imediato da Região do Isidoro, a 
grande maioria pertence ao município de Belo Horizonte. Os 14 bairros que 
conformam o entorno imediato da Região do Isidoro, no município de Belo Horizonte e 
as respectivas UPs da Região Administrativa Norte, das quais pertencem, estão 
discriminados a seguir – (Quadro 9):    
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Quadro 9 –Bairros e respectivas UPs que contornam a Região do Isidoro em Belo Horizonte 

UPs – Região Administrativa Norte Bairros do entorno imediato da Região do Isidoro 

Jaqueline Juliana, Jaqueline, Xodó-Marize, Etelvina Carneiro, 
Madri, Conjunto Zilah Spósito 

Isidoro Norte  Monte Azul  

Furquim Werneck Novo Tupi 

Jardim Felicidade Solimões, Conjunto Jardim Felicidade 

Tupi / Floramar Jardim Guanabara, Tupi A, Tupi B, Lajedo 

Além destes, foram considerados como entorno os 3 bairros ao norte, que pertencem 
ao município de Santa Luzia10 e estão inseridos, predominantemente no território do 
distrito São Benedito, exceto uma pequena porção, a oeste, pertencente ao distrito 
Sede ou Santa Luzia – (Quadro 10):   

Quadro 10 – Distritos e respectivos bairros que con tornam a Região do Isidoro em Santa Luzia 

Município de Santa Luzia 

Distritos  Bairros do entorno imediato da Região do Isidoro 

São Benedito Londrina e Baronesa 

Sede / Santa Luzia Padre Miguel   

Dar-se-á início análise do entorno da Região do Isidoro a partir da porção norte, 
girando em sentido horário e caracterizando cada uma das áreas homogêneas ou 
destacando alguma peculiaridade nos pontos específicos demarcados na Figura 49. 

Todo o perímetro norte da Região do Isidoro faz limite com o Município de Santa 
Luzia, mais especificamente com o distrito de São Benedito: bairros Londrina e 
Baronesa e área vaga denominada no Plano Diretor deste Município como “Área de 
Expansão Urbana”. 

Na região ocupada desta porção, o uso é predominantemente residencial unifamiliar 
com tipologia horizontal. As atividades comerciais são locais, a densidade e o padrão 
construtivo identificado são baixos. Constatou-se que nem todas as ruas do bairro 
estão pavimentadas. Foram identificados os seguintes equipamentos urbanos: 
drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água, rede de telefone, 
coleta de lixo, energia elétrica e iluminação publica.  

 

                                                           
 
 
10 O município de Santa Luzia é dividido em dois distritos reconhecidos juridicamente e para efeito de administração 
territorial: Sede ou Santa Luzia e São Benedito. Os dois distritos possuem áreas ocupadas e áreas desocupadas ou 
com ocupação rarefeita, típica de áreas rurais. O município de Belo Horizonte também possui subdivisões distritais, 
reconhecidas legalmente e para efeito de contagem do Censo do IBGE, porém, não utilizadas para efeito de 
planejamento territorial. Todo o território de Belo Horizonte é considerado perímetro urbano. 
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Figura 50 – Residências ao lado do mirante, Bairro Baronesa. Foto: Tectran – agosto/2008 

 

No limite da Região do Isidoro com o Bairro Baronesa, no Município de Santa Luzia, 
há um mirante onde está localizada uma caixa d’água da COPASA (Figura 51 - ponto 
14). O limite entre a área ocupada do bairro e o Isidoro se dá pela própria topografia 
do local, que constitui uma barreira para o avanço da ocupação, havendo grande 
declive entre a rua que faz limite com a área vaga do Isidoro.  Neste ponto, inclusive, a 
relação da população do entorno com a Região do Isidoro é principalmente de mirante. 

Figura 51 – Mirante com caixa d’água e vista a part ir do mirante. Foto: Tectran – agosto/2008 

Ainda na porção norte, a grande área predominantemente desocupada localizada no 
município de Santa Luzia constitui um corredor ecológico de grande relevância, 
contínuo à principal cadeia de montanhas da Região do Isidoro, com grandes 
extensões de áreas verdes ainda preservadas, onde são encontradas espécies nativas 
de cerrado, áreas de mata semidecidual e um grande número de cursos d’água não 
poluídos. No entanto, a lei municipal que estabelece diretrizes de política urbana para 
o município de Santa Luzia indicou essa área para expansão urbana municipal, com 
tipologia de condomínios fechados para população de rendas mais elevadas, devido 
às condições favoráveis do relevo. Além disso, esta região é atualmente alvo de 
estudos para fins de planejamento na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, que 
pretende dinamizar o distrito Industrial já existente através da implementação de novas 
atividades e da criação de um setor de Serviço – comércio, negócios e lazer – que 
possa atender e absorver a mão de obra de toda a região. Existe, então, um conflito 
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de interesses em relação à destinação desta área, sendo que do ponto de vista de 
preservação da relevância ambiental da Região do Isidoro esta deveria ser preservada 
em continuidade com o município de Belo Horizonte, proposta que diverge 
completamente das diretrizes municipais de Santa Luzia. 

Na porção leste, a Região do Isidoro limita-se com o Bairro Padre Miguel (Ponto 3), 
também localizado no município de Santa Luzia e com os bairros Monte Azul, Maria 
Tereza e Ribeiro de Abreu em Belo Horizonte.  

A ocupação e uso do bairro São Miguel é predominantemente residencial unifamiliar, 
com tipologias horizontais. As atividades comerciais são locais. Foram identificados 
alguns equipamentos públicos como igreja e quadra de esporte e os seguintes 
equipamentos urbanos: drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de 
água, rede de telefone, coleta de lixo, energia elétrica e iluminação pública. 

Observaram-se, nesse local, algumas áreas de ocupação recente no limite do Isidoro, 
onde estão sendo construídas edificações residenciais de médio padrão construtivo. 
Nesse sentido, nota-se uma pressão para a ocupação da área, evidenciada pelos 
vestígios de queimadas presentes na região. 

Figura 52 – Novas edificações na área limítrofe ao Isidoro; Área do Isidoro: Indícios de queimadas. 
Fotos: Tectran – setembro/2008 

 

 

No ponto 3 foi identificado um número significativo de áreas e lotes vazios com 
potencial de ocupação, que necessita de planejamento para que não se desenvolva de 
forma inadequada.  

O Bairro Monte Azul, que faz parte do município de Belo Horizonte (Pontos 1 e 2) é 
ocupado predominantemente por edificações horizontais de uso residencial unifamiliar 
de padrão construtivo ruim, permeados por algumas áreas, internas aos quarteirões, 
com resquícios de vegetação. As residências possuem de baixo a médio padrão 
construtivo. A área é servida de drenagem pluvial, abastecimento de água, energia 
elétrica, esgotamento sanitário, iluminação pública e rede de telefonia. Segundo 
moradores, algumas casas não possuem a ligação da rede de esgoto e o despejam 
diretamente nas linhas de drenagens.  
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Em relação à Região do Isidoro, esta ocupação apresenta baixa pressão devido às 
altas declividades. No entanto, os limites entre as áreas ocupadas e as áreas livres 
apresentam alto grau de poluição, principalmente devido a depósitos ilegais de lixo, o 
que provoca, entre outras coisas, enchentes nas épocas de chuva. 

Figura 53 – Ocupação à margem de córrego dentro do Isidoro; Vista de edificações no entorno do 
Isidoro. Fotos: Tectran – setembro/2008. 

 

Ainda na porção leste, tem-se parte do bairro Ribeiro de Abreu, que é segmentado 
pela MG-020, paralela ao curso do Ribeirão do Onça. A área próxima à Região do 
Isidoro é também denominada popularmente como “Casas Populares”. Localizado nas 
proximidades da foz do Córrego do Angu, também reconhecido localmente como 
Córrego da Santinha, a comunidade possui forte relação com o curso d’água e toda a 
Região do Isidoro neste ponto, utilizando a área para lazer e extrativismo, 
principalmente de ervas medicinais. 

Na porção sul, o Isidoro faz limite com o bairro Tupi (que se subdivide em: Tupi A, Tupi 
B, Tupi Mirante e Tupi Pedreira) e com os bairros Lajedo, Jardim Felicidade, Solimões 
e Jardim Guanabara. 

Nestes bairros estão concentradas as maiores ocorrências de impedimentos 
ambientais e legais, principalmente em relação às altas declividades do relevo. Essa 
região também concentra o maior número de parcelamentos irregulares do colar de 
bairros que contornam a Região do Isidoro e de toda a Região Norte. A tipologia de 
ocupação é predominantemente residencial unifamiliar, com alta densidade construtiva 
e populacional, com padrão construtivo ruim ou péssimo, onde reside uma população 
com altos índices de vulnerabilidade social.   

O contexto da ocupação urbana se agrava devido às condições do relevo, que é bem 
acidentado nessa porção do território e também à precariedade da infraestrutura, fato 
que contribui para a desarticulação do sistema viário local e regional. Nas áreas 
ocupadas, a vegetação nativa foi praticamente suprimida e as margens de nascentes 
e cursos d’água, em sua maioria, não foram preservadas. Tais condições agravam o 
quadro de poluição dos cursos d’água e também contribui para a contaminação do 
lençol freático.  

Os bairros Novo Tupi, Lajedo, Tupi B são irregulares, e os dois primeiros fazem limite 
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direto com a área de preservação ambiental e cultural do Quilombo de Mangueiras. O 
Neste sentido, destaca-se o bairro Lajedo, ocupação bastante precária, localizada 
encosta íngreme e com alto risco de deslizamento, em período chuvoso. Mesmo não 
sendo muito adensado em termos construtivos, possui um adensamento populacional 
significativo e, mais ainda, vem crescendo a altas taxas.  

Figura 54 – Pressão da ocupação do entorno no Quilom bo de Mangueiras -  Bairro  Novo Lajedo  

 

O bairro Novo Tupi possui a tipologia de um conjunto habitacional. Nas décadas de 
1970 e 1980 a ocupação no entorno acentuou-se com a construção de conjuntos e 
loteamentos populares como Jardim Felicidade e Ribeiro de Abreu. 

A ocupação do Tupi B destaca-se no contexto da Região do Isidoro por estar 
localizado em uma encosta que era coberta por vegetação de grande porte. A 
ocupação ainda é rarefeita, mas causa danos ao meio ambiente local, por ter 
desmatado uma grande área vegetada e principalmente, por poluir nascentes e cursos 
d’água. A precariedade de infraestrutura urbana aliada ao relevo acidentado dificulta o 
acesso ao bairro, que é isolado do contexto da Região Norte e da área não ocupada 
do Isidoro. Nenhuma rua do bairro é pavimentada, mas as edificações residenciais são 
maiores, possuem quintal e afastamentos laterais e melhores características 
construtivas, no contexto dos demais bairros, pertencentes a essa sub-área ocupada.  

As edificações localizadas no Tupi Mirante são, em geral, residências de até dois 
pavimentos (tipologia horizontal) e de baixo padrão construtivo. A maior parte das ruas 
não é pavimentada. Foram identificados os seguintes equipamentos urbanos: 
esgotamento sanitário, drenagem pluvial, abastecimento de água, energia elétrica, 
coleta de lixo e iluminação pública. Como pôde ser observado, a pressão para 
ocupação do entorno é alta, o que demonstra uma tendência de ampliação da parcela 
de terra invadida.  

A região do Tupi Mirante (Ponto 5) é uma área de invasão. Do ponto de vista do 
zoneamento urbano, o Tupi Mirante inclui parte de ZPAMs e as demais áreas do bairro 
são classificadas de ZP-2. Esta área apresenta altitude elevada, topografia íngreme e 
consiste em um local de referência para a população – mirante do Tupi. A partir deste 
ponto é possível avistar uma grande parte da Área do Isidoro.  
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Figura 55 – Vista das ocupações do Bairro Tupi Miran te; Vista do Isidoro a partir do Ponto 5. Fotos: 
Tectran – setembro/2008 

 

 
 

Na porção sudoeste, a Região do Isidoro faz limite com os bairros Solimões e Jardim 
Felicidade (Pontos 10 e 11, respectivamente). Em relação ao zoneamento, o bairro 
Solimões faz parte de uma ZAR-2, já o bairro Jardim Felicidade é uma ZEIS-3. 

As principais vias de acesso ao Bairro Solimões são a Estrada do Sanatório (acessada 
a partir da MG-20) e a Avenida Furquim Werneck, que se inicia no bairro Tupi. O uso 
predominante do bairro Solimões, no limite com o Isidoro (Ponto 10), é o residencial 
unifamiliar. As edificações comerciais são de abrangência local. Neste sentido, vale 
destacar a Avenida Furquim Werneck, que é um importante centro comercial da 
região, onde se concentra um comércio local diversificado. A tipologia construtiva do 
bairro é horizontal e as edificações apresentam médio padrão construtivo.  

Figura 56 – Final da Av. F. Werneck, no Bairro Solim ões; Vista das edificações do Bairro Solimões. 
Fotos: Tectran – setembro/2008 

 
 

O ardim Felicidade (Ponto 11) é também um bairro predominantemente residencial, 
com edificações comerciais de abrangência local dispersas na área. A tipologia 
construtiva é horizontal e as edificações apresentam baixo padrão construtivo.  

O Ribeirão Isidoro passa no bairro no limite deste com a Área do Isidoro. Este Ribeirão 
encontra-se assoreado e há uma grande quantidade de lixo doméstico e entulho 
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depositado nas suas margens. A quase indisponibilidade de áreas e lotes vazios no 
local contribui para a pressão de ocupação da Área do Isidoro por parte da população, 
que é predominantemente de baixa renda. Observou-se uma carência de 
equipamentos públicos e comunitários na área. 

Figura 57 – Vista do Ribeirão do Isidoro no bairro J ardim Felicidade; Vista das edificações 
próximas ao Ribeirão.  Fotos: Tectran – setembro/2008 

  
  

A oeste, o Isidoro limita-se com os bairros Marize e Etelvina Carneiro. No bairro Marize 
(Pontos 12 e 13), predomina, no limite com o Isidoro, o uso residencial unifamiliar de 
até dois pavimentos. As atividades comerciais são de abrangência local e há alguns 
equipamentos comunitários como escola pública e igreja. Além do uso residencial, há 
uma propriedade com características rurais no entorno da área.  

Observou-se uma pressão para ocupação da área do Isidoro, pois há edificações em 
fase de construção, bem como novas vias sendo abertas, o que indica a implantação 
de novo loteamento. Não se observou a atuação do mercado imobiliário na área, no 
entanto, foi identificado um número significativo de áreas e lotes vagos preparados 
para receber construções. A tipologia construtiva predominante é horizontal e as 
edificações apresentam médio padrão construtivo. 

O Bairro Etelvina Carneiro (Pontos 6 e 7) limita-se com o Isidoro, cujo acesso se dá 
pela Rua Cheflera. No bairro, predomina o uso residencial unifamiliar de até dois 
pavimentos. As atividades comerciais são de abrangência local e há alguns 
equipamentos comunitários como a praça Etelvina Carneiro (Ponto 6), escola e igreja. 
No limite da área do Isidoro há também uma propriedade com característica rural onde 
se identificou a presença de lixo e entulho.  
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Figura 58 – Situação dos parcelamentos na Região do  Isidoro e entorno, em Belo Horizonte 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 58)
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Figura 59 – Vista de propriedade com características  rurais (área de pastagem); Edificações do 
bairro Marize. Ao fundo, limite do Isidoro. Fotos: Tectran – setembro/2008 

 
 

Nesse ponto, observou-se uma pressão para a ocupação da área do entorno do 
Isidoro. Segundo relato dos moradores do local, um imóvel localizado próximo à Rua 
Isabel Raso já foi adquirido por uma construtora que prevê a implantação de um 
conjunto habitacional no local.  

Na porção noroeste, o Isidoro limita-se com o bairro Zilah Spósito (Ponto 8). No bairro 
predomina o uso residencial unifamiliar de até dois pavimentos. As atividades 
comerciais são de abrangência local e há alguns equipamentos comunitários como 
escola pública e igreja. O bairro Zilah Spósito – Belo Horizonte faz conexão direta com 
o bairro Azteca e Londrina – Santa Luzia, seja pelo fator acessibilidade ou mesmo 
para utilização dos centros de comércio e serviços. Essa constitui uma área de 
importante identidade metropolitana, no contexto geral da região analisada. 

No limite da Área do Isidoro há também sítios e fazendas. A tipologia construtiva é 
horizontal e as edificações apresentam de médio a baixo padrão construtivo. Foi 
identificado um número significativo de lotes e áreas vazias no limite do bairro com o 
Isidoro. 

Figura 60 – Curral no limite do Bairro Etelvina Carn eiro com a Região do Isidoro; Vista do Conjunto 
Zilah Spósito a partir da Região do Isidoro. Fotos: Tectran – setembro/2008 

 



PLANO URBANO AMBIENTAL DA REGIÃO DO ISIDORO  
 

98 

 

Nas visitas de campo realizadas, percebeu-se que ocorrem algumas ocupações 
irregulares junto a bairros já densamente ocupados. Já é possível visualizar 
situações de risco social e ambiental devido à construção de moradias em 
encostas íngremes e à disposição de lixo e entulho em locais inadequados. Nos 
limites com Santa Luzia, a pressão pela ocupação também é grande, com a 
formação de bairros dentro desse município exatamente na divisa com a região do 
Isidoro (como o bairro Padre Miguel e o bairro Duquesa, por exemplo). 

Em termos espaciais, é nítida a segregação urbana como produto da hierarquia 
social e da apropriação desigual dos recursos urbanos no entorno imediato 
ocupado, onde a tipologia de ocupação varia segundo critérios de renda, 
principalmente no município de Belo Horizonte. A maioria dos bairros também é 
carente de equipamentos públicos de saúde, lazer e cultura. Há poucas praças ou 
parques públicos e a infraestrutura urbana, principalmente em relação ao 
saneamento e a estruturação de eixos viários indutores de desenvolvimento, ainda 
é deficiente.   

A conformação do atual limite da região do Isidoro e da tipologia de ocupação do 
seu entorno imediato está diretamente relacionado às condições físico-ambientais. 
A análise do tipo de relevo e da rede hidrográfica são condicionantes primários 
para a definição, tanto de critérios legais para a ocupação, como do traçado 
urbano dos parcelamentos legais, e espontaneidade e grau de precariedade das 
condições urbanísticas dos parcelamentos irregulares. Os terrenos mais 
aplainados e ocupados primeiramente favorecem a estruturação mais organizada 
e legível do traçado urbano, onde estão concentrados os parcelamentos 
aprovados ou regulares. As áreas mais íngremes ou encostas, fundos de vale, 
áreas geomorfologicamente vulneráveis e APPs possuem regras específicas para 
a ocupação devido ao risco, mas muitas vezes são ocupadas de forma ilegal e 
sem a infraestrutura adequada (Figura 60). 

As APPs11 de curso d’água e as áreas com declividade acima de 47% são áreas 
onde, legalmente, não deveria haver ocupação. No entanto, em todo o entorno 
imediato da Região do Isidoro, a ocupação dessas áreas ocorreu de forma 
irregular, ou seja, sem a aprovação do poder público. Nessas áreas o traçado 
urbano é fragmentado internamente e desarticulado no entorno, seja com a própria 
Região do Isidoro, ou com os bairros adjacentes, em ambos os municípios. 

As principais conexões ambientais ocorrem em áreas onde a ocupação ainda é 
rarefeita, e principalmente pela presença marcante de elementos naturais como 
cursos d’água, relevo e áreas com vegetação relevante.  A manutenção e 
preservação das conexões ambientais são fundamentais no meio urbano e nesse 
caso, estão concentradas nos eixos nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ao 
considerar a Região do Isidoro como ponto focal da área de análise. No entanto, 
algumas delas constituem barreiras à estrutura urbana, como o eixo noroeste, ao 
longo do Córrego do Tocinheiro, que segmenta os bairros Zilah Spózito (conjunto 

                                                           
 
 
11 Ver detalhes no item sobre Aspectos Legais.  
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habitacional) e uma porção do bairro Jaqueline (bairro residencial unifamiliar com 
áreas de chacreamento).  

No geral, as áreas que concentram impedimentos ambientais legais, estão mais 
distantes das centralidades urbanas e são ocupadas por população de baixa 
renda12, o que comprova o processo desigual de evolução urbana da metrópole 
belo-horizontina. Nesse caso, o limite da Região do Isidoro se tornou barreira para 
a ocupação, uma espécie de “vazio urbano” e por tal motivo, essa área encontra-
se desocupada e desconectada, em termos urbanísticos, no contexto da Região 
Administrativa Norte.13 Dessa forma, os bairros no entorno são aqueles de 
ocupação mais recente e precária em relação ao contexto da dinâmica e evolução 
do traçado urbano da Região Norte. 

2.4.5. ARTICULAÇÃO VIÁRIA  

A Região do Isidoro, inserida na Região Administrativa Norte, atualmente não tem 
grande demanda de deslocamento, devido à sua baixa ocupação. Entretanto, as 
Unidades de Planejamento Furquim Werneck e Isidoro Norte encontram-se 
fortemente polarizadas pela área central. Esta conexão faz-se principalmente pela 
Avenida Cristiano Machado e pela MG 20, que liga o município de Belo Horizonte 
à Santa Luzia. A região está ligada ao Anel Rodoviário através da BR 262 no seu 
cruzamento com a mesma avenida. É também através da Av. Cristiano Machado 
que a área tem acesso à Vespasiano e ao Aeroporto de Confins, constituindo-se 
num elemento urbano vital para a região. 

O sistema geral de transporte de Belo Horizonte caracteriza-se pela forte 
centralidade exercida pela área planejada inicialmente por Aarão Reis. Este fato 
ratifica o caráter urbanístico radiocêntrico, traduzindo-se numa polarização da Área 
Central que tensiona os vetores de crescimento.  

O sistema viário da Capital é condicionado pelas condições topográficas, bem 
como pelas bacias dos ribeirões Arrudas, Onça e de seus afluentes. É relevante 
destacar que o sistema é seccionado por barreiras constituídas pelas linhas 
férreas da RFFSA e CBTU, pelo Anel Rodoviário, além do conjunto formado pelo 
Aeroporto da Pampulha, Lagoa da Pampulha e pelo Jardim Zoológico, que 
impedem uma boa articulação entre regiões adjacentes, limitando as 
possibilidades de transposição. 

As ligações transversais, algumas concebidas a princípio como soluções de 
saneamento, só estão implantadas em alguns trechos. Mesmo assim constituem 
segmentos de vias perimetrais. Todo o sistema viário radial é carregado pelo 
tráfego que poderia utilizar-se das vias de ligação transversal, caso existentes. 
Portanto, é necessário investir na ampliação da capacidade de todo o conjunto, 
além de desconcentrar as atividades econômicas, conforme propostas apontadas 

                                                           
 
 
12 Para a elaboração desse trabalho não foi possível ter acesso aos dados ambientais espacializados de Santa Luzia, 
mas as visitas a campo comprovaram a predominância desse tipo de ocupação. 
13 A legislação urbana específica à Região do Isidoro, dinâmica do mercado imobiliário na cidade e a própria atuação 
dos proprietários de terra contribuíram para esse processo. 
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pelo Plano Diretor da Região Administrativa Norte. 

Do ponto de vista de articulação viária, a região se constitui como barreira na 
estrutura urbana da Região Norte e de partes da porção sul do território do 
município de Santa Luzia, devido à própria dinâmica de ocupação do entorno e 
fragmentação do tecido urbano.  

As principais vias de acesso à Região do Isidoro são as avenidas Cristiano 
Machado, Pedro I e Antônio Carlos no eixo norte-sul, e Vilarinho no eixo Leste-
oeste. Tais vias também estão interligadas ao Anel Rodoviário – via de importância 
regional conformada pela sobreposição das rodovias Federais que atravessam o 
município no eixo nordeste-sudoeste. Em Santa Luzia, destacam-se as rodovias 
estaduais MG-010 e MG-020, implantadas no eixo norte-sul e a Avenida Brasília, 
no eixo leste-oeste. Além disso, no sistema de mobilidade destaca-se a Linha 1 do 
metrô que também interliga as Regiões Administrativas, Venda Nova e Norte, no 
entroncamento com a Avenida Cristiano Machado, à área central da cidade. 

Figura 61 - Sistema Viário de acesso à Região do Isid oro 

Além disso, é importante destacar as vias estruturantes previstas para serem 
implantadas na região, inseridas no programa de reestruturação viária do 



PLANO URBANO AMBIENTAL DA REGIÃO DO ISIDORO  
 

101 

 

município de Belo Horizonte, denominado “VIURBS”, além das concepções do 
ponto de vista metropolitano. 

As diretrizes originais do traçado do sistema viário metropolitano foram concebidas 
na década de 1970 pelo PLAMBEL (Planejamento Metropolitano de Belo 
Horizonte). No início da década de 1990, foi realizado o Plano Municipal de 
Classificação Viária (PMCV) que serviu de referência para definição dos projetos 
viários prioritários do Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Nº 7.165/96). Em 2008, 
foi finalizado o Programa de Estruturação Viária de Belo Horizonte (VIURBS) que 
previu um sistema viário principal para a região do Isidoro constituído de uma via 
transversal leste-oeste (denominada Via 540) e um conjunto de vias que definem 
uma ligação norte-sul. 

A Via 540 é uma ligação viária de grande capacidade planejada para iniciar-se no 
Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na região do bairro Capitão Eduardo, alcançar 
a rodovia MG-020 em frente à ETE-Onça, seguir por esta até a interseção com a 
atual Estrada do Sanatório, e cruzar no sentido leste-oeste a região do Isidoro até 
alcançar a rodovia MG-010. A partir dessa via foi planejada para seguir pela Av. 
Vilarinho (já implantada) até a Av. Civilização, no limite com o município de 
Ribeirão das Neves. Assim, interligaria transversalmente as Regiões 
Administrativas Nordeste, Norte e Venda Nova, atravessando bairros como 
Capitão Eduardo, Ribeiro de Abreu, Granja Werneck e Etelvina Carneiro. 

De acordo com o PMCV, a Via 540 é uma Via Arterial Primária que liga várias Vias 
de Ligação Regional (rodovias). O VIURBS definiu uma seção transversal típica 
com três faixas de rolamento e uma de estacionamento por sentido, calçadas de 
no mínimo 2,5 metros em cada bordo, ciclovia bidirecional de 3 metros e canteiro 
central com largura variável. 

Na região do Isidoro houve um estudo de traçado desenvolvido em 2004, como 
desdobramento da Operação Urbana prevista na Lei Nº 8.137/2000, que utilizava o 
trecho inicial da Estrada do Sanatório a partir de seu entroncamento com a MG-
020, seguia margeando o Ribeirão do Isidoro em sua margem direita até o bairro 
Solimões, atravessava em ponte este curso d’água, seguia na margem oposta até 
o entroncamento da Av. Dom Pedro I com MG-010, conectando-se ao sistema 
viário existente, conforme Figura 62. 

 
Figura 62 – Traçado da Via 540 conforme versão PBH/SUD ECAP 2004. 

 

Esse estudo funcional foi utilizado para a proposta do VIURBS, principalmente no 
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trecho em que a Via 540 é coincidente com a Estrada do Sanatório. A partir daí, 
essa outra proposta segue pela margem direita do Ribeirão do Isidoro até o bairro 
Solimões, quando então bifurca-se, com a pista sentido leste passando dentro dos 
bairro Solimões e Jardim Guanabara (na diretriz da Avenida Um) e a outra pista 
cruzando o Ribeirão do Isidoro e desenvolvendo-se paralelamente a este curso 
d’água. Próximo a rua Joaquim Clemente, as pistas são novamente unificadas e 
continuam na margem esquerda do Isidoro até a confluência com o Córrego 
Floresta. Daí até a Rodovia MG-010, cada uma das pistas segue em lados opostos 
deste curso d’água. Diferentemente da proposta anterior, a interseção com a MG-
010 não ocorre junto à Av. Dom Pedro I, e sim próximo à entrada do Cemitério 
Bosque da Esperança, para evitar um afluxo de veículos em uma interseção já 
saturada e que demandaria um número de alças e ramos direcionais de acesso 
impossíveis de serem implantados por restrição de espaço no local, conforme 
Figura 63. 

Figura 63 - Traçado da Via 540 conforme versão VIURB S/2008. 

Por ocasião da realização do Plano Diretor da Região Administrativa Norte, houve 
alteração no traçado para atendimento aos aspectos ambientais e urbanísticos, 
sem que fosse reduzida a capacidade e a classificação viária planejada propostas 
pelo Plano Diretor de 1996. Este novo traçado será apresentado no capítulo de 
proposta deste relatório, como alternativa que se entende viável para garantir uma 
ocupação sustentável da Região do Isidoro. 

Na escala local, o principal acesso ao interior da Região do Isidoro se dá pela via 
denominada Estrada do Sanatório, que atravessa a região no eixo leste-oeste, na 
porção sul. No entanto existem trilhas de pedestres, ou mesmo estradas, 
tipicamente rurais, que adentram a região, para favorecer a ocupação, seja por 
sitiantes, atividades institucionais, como o Recanto da Boa Viagem ou explorativas, 
como a antiga atividade de extração de pedras.  

Com base no contexto físico da área e na dinâmica urbana do seu entorno 
imediato, as tipologias de ocupação no interior da região estão concentradas, de 
forma rarefeita, ao longo do eixo do curso do ribeirão do Isidoro. Um dos aspectos 
indutores dessa ocupação, seja por motivos históricos ou funcionais, é a Estrada 
do Sanatório. Essa estreita via – além de ser a única via oficial que dá acesso ao 
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interior da área, no eixo leste – oeste e paralelo, na porção sul, ao curso do 
ribeirão do Isidoro – em termos estruturais, se constitui como elo agregador da 
região com o seu entorno imediato, já ocupado. Outras duas estradas não 
pavimentadas, pouco utilizadas e em mal estado de conservação, também dão 
acesso ao interior da área. Uma delas é a Estrada da Pedreira – noroeste / centro-
sul, e a outra, a Estrada dos Macacos – eixo norte/sul, que acompanha o curso do 
córrego de mesmo nome. Essas duas últimas estradas são atualmente pouco 
utilizadas devido à desativação de atividades minerárias, localizadas na porção 
centro-sul da região. 

Assim, apesar de próximo a importantes vias de ligação municipal e intermunicipal, 
a Região do Isidoro é desarticulada do ponto de vista viário de seu entorno, 
inclusive com o Município de Santa Luzia. Em uma perspectiva de manter a área 
desocupada este pode ser considerado um grande trunfo. No entanto, caso se 
pretenda propor a ocupação da área de forma adequada, a questão viária deverá 
ser umas das questões prioritárias, visando não apenas implantar estrutura 
interna, mas articulada com o entorno imediato e com as vias estruturantes do 
município.    

2.5 ASPECTOS LEGAIS  

A Região do Isidoro constava como área rural, fora, portanto, do perímetro urbano 
de Belo Horizonte, conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1985 (Lei 
4.034/85). A partir de 1996, com a sanção do Plano Diretor Municipal e da nova Lei 
de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (Leis 7.165/96 e 7.166/96, 
respectivamente), passou a ser considerada uma Zona de Proteção – mais 
especificamente uma ZP-2 – pontuada por manchas de Zona de Preservação 
Ambiental (ZPAM) nos locais em que a preservação ambiental era considerada 
mais relevante. Tais zoneamentos permitem apenas o parcelamento em lotes com 
área superior a 1000m² nas ZP-2 e 2500m² nas ZPAM, e apresentam parâmetros 
urbanísticos que restringem um adensamento construtivo e populacional elevado. 

Atualmente a área denominada neste trabalho como Região do Isidoro está 
classificada pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte 
(Lei 7.166/96) predominantemente como Zona de Preservação (ZP-2), com 
manchas descontínuas de Zona de Proteção Ambiental (ZPAM), e trecho de Zona 
de Adensamento Restrito (ZAR-2) que são definidas na referida Lei como: 

 
“Art. 6º - São ZPAMs as regiões que, por suas características e pela tipicidade da 
vegetação, destinam-se à preservação e à recuperação de ecossistemas, visando a: 
I - garantir espaço para a manutenção da diversidade das espécies e propiciar refúgio à 
fauna; 
II - proteger as nascentes e as cabeceiras de cursos d'água; 
III - evitar riscos geológicos. 
 
Art. 7º - São ZPs as regiões sujeitas a critérios urbanísticos especiais, que determinam a 
ocupação com baixa densidade e maior taxa de permeabilização, tendo em vista o 
interesse público na proteção ambiental e na preservação do patrimônio histórico, 
cultural, arqueológico ou paisagístico, e que se subdividem nas seguintes categorias: 
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I - ZP-1, regiões, predominantemente desocupadas, de proteção ambiental e preservação 
do patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico ou em que haja risco 
geológico, nas quais a ocupação é permitida mediante condições especiais; 
II - ZP-2, regiões, predominantemente ocupadas, de proteção ambiental, histórica, 
cultural, arqueológica ou paisagística ou em que existam condições topográficas ou 
geológicas desfavoráveis, onde devem ser mantidos baixos índices de densidade 
demográfica. 
 
Art. 7º - São ZARs as regiões em que a ocupação é desestimulada, em razão da ausência 
ou deficiência de infra-estrutura de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, 
de precariedade ou saturação da articulação viária interna ou externa ou de adversidade 
das condições topográficas, e que subdividem nas seguintes categorias: 
I – ZARs-1, regiões com articulação viária precária ou saturada, em que se faz necessário 
manter baixa densidade demográfica; 
II – ZARs-2, regiões em que as condições de infra-estrutura e as topográficas ou de 
articulação viária exigem a restrição da ocupação. 
 

No entorno do Isidoro, predominam-se áreas definidas na Lei de Parcelamento, 
Ocupação e Uso do Solo como Zonas de Adensamento Restrito – ZAR-2, com 
algumas manchas espaçadas de Zona de Especial Interesse Social – ZEIS. Exceção, 
neste sentido, é a área do bairro Jaqueline, na porção noroeste da área, onde 
predominam chacreamentos, zoneados como ZP-2, em extensão à mancha do Isidoro. 

Para cada uma destas zonas são previstos parâmetros urbanísticos que as 
diferenciam quanto ao potencial construtivo, ao nível de adensamento das edificações, 
à forma de ocupação, à área descoberta e permeável do terreno e ao tamanho de lote 
para fins de parcelamento. No caso das áreas de propriedade particular classificadas 
como ZPAM os parâmetros urbanísticos permitidos são da ZP-1, conforme artigo 14 
da Lei nº 7166/1996. 

Quadro 11 – Parâmetros Urbanísticos previstos no Ane xo VI da Lei N.º 7.166/1996 de 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município de Belo Horizonte. 

Zonea
mento 

Coeficient
e de 
Aproveita
mento 

Quota de 
terreno por 
unidade 
habitacional 

Taxa 
de 
Ocupaç
ão 

Taxa de 
permeabili
dade 

Altura 
máxi
ma na 
divisa 

ZPAM 0,05 - 0,02 95% - 

ZP-1 0,3 2.500 m²/un 0,2 70% 5,0 m 

ZP-2 1,0 1.000 m²/un 0.5 30% 5,0 m 

ZAR-2 1,0 45 m²/un - 20% 5,0 m 

Esses parâmetros significam que, naquelas áreas destinadas à preservação e à 
recuperação de ecossistemas – ZPAMs, são permitidas edificações destinadas à 
apoio e preservação da área ou, considerando a situação de propriedade da gleba, a 
possibilidade de parcelamento em lotes com área mínima de 10.000 m² (dez mil 
metros quadrados), aproveitamento de 30% da área do terreno, permeabilidade de 
70% da área e a construção de 4 unidades habitacionais em lote dessa dimensão, ou 
seja, parâmetros de ZP-1. 
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Figura 64 – Zoneamento da Região do Isidoro. 
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No caso da ZP-2 é permitido o parcelamento em lotes com área mínima de 2.000 m², 
aproveitamento de 100% da área do terreno, com um modelo de parcelamento e 
ocupação do solo similar aos bairros situados no entorno da Lagoa da Pampulha, em 
geral, lotes grandes e ocupação residencial unifamiliar. No caso da ZAR-2 é permitido 
o parcelamento em lotes com área mínima de 125m², permeabilidade de 20% da área 
e construção de 8 unidades habitacionais em um lote padrão de 360m². Neste caso, a 
proposta de ocupação do solo é residencial multifamiliar, com possibilidade de maior 
verticalização com agrupamento de lotes. 

A região do Isidoro tem 9.500.000 m², sendo que 2.450.000 m² estão classificados 
atualmente como ZPAM, 6.200.000 m² como ZP-2 e 850.000 m² como ZAR-2, 
respectivamente 26%, 65% e 9% da área total. Considerando toda a área de estudo 
da Região do Isidoro é possível, pela legislação atual, o parcelamento de 
aproximadamente 4.000 lotes de 1.000 m² e 1.500 lotes de 360m², totalizando a 
possibilidade de construção de 16.300 edificações unifamiliares. Esses parâmetros 
mantém 45% da área permeável, que totaliza 4.350.000m², incluída a taxa de 
permeabilidade exigida nos lotes e as áreas verdes exigidas no parcelamento. 

Cabe ressaltar que os estudos de caracterização físico-ambiental realizados no 
contexto deste trabalho detectou sérias incoerências nos zoneamentos definidos para 
a área, identificando porções de grande relevância ambiental classificados como áreas 
passíveis de ser parceladas e edificadas com parâmetros incompatíveis com a 
necessidade de sua preservação. Por outro lado, avaliou-se que os modelos de 
parcelamento e ocupação previstos para a área também não garantiriam a 
necessidade de manter elevadas taxas de permeabilidade, uma vez que seria muito 
difícil controlar a tendência de ocupação desordenada dos lotes de entorno. Portanto, 
partiu-se do pressuposto que a taxa e permeabilidade de 45% da área mencionada no 
parágrafo anterior seria praticamente inalcançável.   

Em 2000, na atualização dessa Lei Nº 7.166/96 foi aprovada a Operação Urbana do 
Isidoro (Lei Nº 8.137/00) que compreendia intervenções com o objetivo de promover a 
ocupação ordenada da Região do Isidoro, através da implantação de sistema-viário 
(trecho da Via 540, entre a Av. Cristiano Machado e a MG-20), tratamento paisagístico 
das áreas públicas do projeto da via e equipamentos urbanos (parques municipais).  

Essa operação urbana incentivava uma parceria entre o setor público e o setor privado 
baseada no estabelecimento de áreas com parâmetros diferenciados de ocupação, 
conforme características físicas e ambientais. Cabia ao Poder Público municipal o 
investimento de 50% do custo total do objeto dessa operação além da elaboração, 
aprovação e dos projetos executivos. Cabia aos proprietários o rateio do restante do 
custo total dessa operação, a transferência ao Município de terrenos destinado à Via 
540 e a implantação de trecho dessa via. Contudo, essa Operação Urbana não foi 
viabilizada, ora por falta de interesse dos proprietários e empreendedores, ora pela 
inadequação dos projetos apresentados à lei específica da operação urbana e às leis 
urbanísticas e ambientais do município. O prazo de vigência dessa Operação Urbana 
foi de 6 (seis) anos. Portanto não está em vigor. 
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Além das definições contidas na legislação urbanística, deve-se ainda considerar as 
restrições ambientais, contidas nas legislações pertinentes. Foram consideradas as 
legislações urbano-ambientais dos níveis federal, estadual e municipal e 
espacializados os condicionantes legais à preservação do meio físico e biótico. A 
metodologia para sua realização incluíram uma pesquisa de legislação e outra para 
obtenção de dados cartográficos básicos, que subsidiaram a geração dos mapas 
temáticos que, quando superpostos, permitem a espacialização das determinações 
legais à preservação ou impedimentos à ocupação e dos condicionantes legais à 
preservação do meio físico e biótico ou restrições legais à ocupação. 

Na construção do mapa síntese (Figura 65) referente às determinações legais à 
preservação foram considerados alguns dos aspectos do meio físico que constituem 
impedimentos ao parcelamento e à edificação, baseado principalmente nos artigos 16 
e 17 da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo Horizonte (LPOUS - 
Lei 7.166/96) e no artigo 2° do Código Florestal (L ei 4.771/65). Os aspectos do meio 
biótico não foram analisados e, portanto, mesmo as áreas que não possuem as 
restrições apresentadas, podem ser impróprias ao parcelamento e à edificação em 
virtude de possível diversidade biológica. 

Nesse mapa foram consideradas para representação das Áreas de Preservação 
Permanente dos cursos d’água 30m ao longo de cursos d’água e de águas dormentes 
e 50m em torno de nascentes, constituindo uma reserva de área non aedificande. Para 
representar os terrenos naturais com declividade superior a 47% (quarenta e sete por 
cento), nas quais não é permitido o parcelamento do solo, utilizou-se o mapa de 
declividade elaborado com curvas de nível de 5 em 5m. Além dessas determinações, 
foram lançados a faixa de servidão das torres de transmissão de energia elétrica, 
conforme delimitação fornecida pela CEMIG e faixa de domínio da MG-20. 

A partir da espacialização dos impedimentos legais foi possível indicar a percentagem 
da área total da Região do Isidoro, referente às determinações legais à preservação, 
conforme Quadro 12. 

Quadro 12 – Relação de áreas com impedimentos legai s à ocupação. 

Impedimentos legais  Área (km²)  % em relação à área total  

APP Curso D’Água 2,84 30% 

Áreas com declividade superior à 47% 1,12 12% 

Faixa de servidão de energia elétrica 0,15 1,5% 

Faixa de domínio da MG-20 0,15 1,5% 

Total 4,26 45% 

Para definição das áreas de preservação permanente dos Topos de Morro (Figura 66) 
foi utilizada a Resolução Federal nº 303, de 20 de Março de 2002 que define os 
conceitos e a metodologia para definição das APPs de Topo de Morro. De acordo com 
essa resolução, é considerado morro a elevação do terreno com cota do topo em 
relação a base entre cinqüenta e trezentos metros e encostas com declividade 
superior a 30% (aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade.  
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Figura 65 – Impedimentos legais. 
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Para definição das APPs foram identificados os morros por meio da análise do 
relevo tendo como base as curvas de nível de 1m e de 5m e os cursos d’ água, 
medindo a amplitude entre o ponto mais baixo e o mais alto dos mesmos e a 
eqüidistância entre eles, conforme seqüência descrita a seguir: 

Quadro 13 – Metodologia utilizada para definição da s áreas de preservação permanente dos Topos 
de Morro. 

Sequência Descrição 
1- Demarcação dos 
topos dos “morros” 

Demarcados por meio das curvas de nível com as cotas de maior 
altitude, isoladas, ou seja, que não possuíssem nenhuma curva 
de nível acima, ao seu redor.  

2- Demarcação dos 
limites das elevações de 
terreno 

Demarcados por meio da identificação dos divisores naturais: 
com auxílio do arquivo de cursos d’água foram traçados os 
talvegues, as ravinas e pontos de sela para delimitar as 
elevações de terreno. 

3- Demarcação do nível 
de base das elevações 
de terreno 

Demarcados em vertente com cota mais baixa ao redor dos 
prováveis morros por meio da análise da confluência entre 
ravinas, talvegues e cursos d’água.  

4- Cálculo da amplitude 
altimétrica 
 

Considerando que uma elevação de terreno com amplitude maior 
que 50m é um dos itens para ser considerada morro, foi 
realizado o cálculo da diferença altimétrica entre o topo e a base 
de cada elevação e separados os vetores pontuais das 
elevações com amplitude maior que 50m. 

5- Análise da 
declividade 

As áreas de elevação de terreno com amplitude maior que 50m 
precisam também possuir, para serem consideradas morro, 
encostas com declividade superior a trinta por cento 
(aproximadamente 17°) na linha de maior declividade . Devido a 
este critério foram sobrepostas as seguintes informações: 
elevações com amplitude maior que 50m e áreas com 
declividade maior que 30%. Todas as elevações estavam de 
acordo com este critério, portanto, constituem-se morros. 
 
 6- Agrupamentos dos 

morros cuja proximidade 
seja de até quinhentos 
metros entre seus topos 

Foi traçada linha reta entre todos os topos dos morros e 
calculada a distância entre cada morro. Desta forma foi possível 
agrupar os morros com distância inferior a 500m, conforme 
resolução. Alguns morros ficaram isolados com este 
procedimento. 

7- Identificação do 
menor morro e definição 
da área de preservação 
permanente como toda 
a área acima da linha na 
curva de nível 
correspondente a dois 
terços deste morro 

O menor morro de cada grupo é o morro de menor amplitude. 
Para delimitação de um terço acima da cota de base do menor 
morro, foi utilizada a seguinte fórmula: (((Altitude máxima – 
Altitude mínima)/3)*2) + Altitude mínima. 
Após a identificação da cota do menor morro do grupo, foram 
delimitadas as Áreas de Preservação Permanente, que teve 
como referência as curvas de nível do levantamento 
aerofotogramétrico. 
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Além disso, foi construído um mapa síntese referente às condicionantes legais à 
preservação (Figura 67), considerando as áreas de risco geológico, nas 
modalidades de risco de contaminação do lençol freático, erosão, escorregamento 
ou escavação, queda de blocos. Para representar os terrenos naturais com 
declividade entre 30 e 47%, nos quais o parcelamento do solo é admitido mediante 
avaliação geológico-geotécnica, utilizou-se o mapa de declividade elaborado com 
curvas de nível de 5 em 5m. Quanto à vegetação foi considerado como relevante 
as áreas ocupadas pelo cerrado e pela floresta estacional semidecidual. 

Observando o mapa apresentado na figura 67, com síntese desta análise, 
podemos observar que as restrições ocorrem praticamente em toda a Região 
denominada de Isidoro, com áreas isoladas sem qualquer restrição ambiental. Vale 
destacar, no entanto, que algumas destas restrições podem ser superadas com 
intervenções físicas ou com a implantação de uma ocupação adequada para a 
Região. Neste sentido vale ressaltar as áreas de risco geológico potencial, que 
somente serão efetivamente potencializadas em função de um modelo inadequado 
de ocupação. Em contrapartida, as áreas com vegetação relevante, por presença 
de floresta estacional ou cerrado, são restrições ambientais que devem ser 
potencializadas na proposta de ocupação, sendo incorporadas ao projeto de 
desenho urbano proposto. 
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Figura 66 – APPs de Topo de Morro 
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Figura 67 – Restrições à ocupação. 
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3. DIRETRIZES 

Para a indicação das diretrizes para a Região do Isidoro foi considerada a análise 
integrada entre as potencialidades, fragilidades e demandas comunitárias no 
contexto urbano local e regional, sendo utilizado o resultado das Oficinas Públicas, 
etapa de trabalho referente ao Plano Diretor da Regional Norte, além das 
discussões realizadas pela equipe de planejamento da Secretaria Municipal de 
Políticas Urbanas. 

De forma geral, as diretrizes estão embasadas na possibilidade de criação de 
“uma nova identidade urbana” com respeito às todas as características existentes, 
de forma a tornar a Região do Isidoro, área integradora das diversas porções já 
ocupadas ou não da Região Norte e seu entorno.  

3.1 DIRETRIZES FÍSICO-AMBIENTAIS  

- Delimitar as áreas de vegetação expressiva considerando os biomas e seu grau 
de regeneração, conforme sua relevância regional e metropolitana, independente 
do seu porte, de modo a possibilitar a criação de corredores ecológicos integrados 
e protegidos. 

- Delimitar as áreas com impedimentos legais à ocupação e as de interesse 
ambiental para regeneração e preservação ambiental, integrando-as às funções de 
lazer, quando possível. 

- Delimitar parques com área significativa, considerando os critérios de vegetação 
expressiva e preservada, presença de nascentes e cursos d’água. 

- Elaborar plano de arborização urbana com espécies nativas em conformidade 
com a proposta de ocupação do solo. 

- Atualizar o cadastro das nascentes, cursos d água, lagoas e represas e respeitar 
as condições e os padrões de lançamento de efluentes, para manutenção da 
qualidade das águas, enquadradas na Classe 1, conforme Programa de 
Reenquadramento das Águas, realizado em 2007 pela SMAMA. 

- Implantar parques lineares ao longo dos cursos d’água destinados à preservação 
e requalificação ambiental e às atividades de lazer, integrando-os na forma de 
mancha contínua com o parque. 

- Relacionar a mancha contínua de área de preservação ambiental no entorno sul 
e leste da região às intervenções e projetos propostos ao longo dos Córregos 
Bacuraus (Avenida Hum), Fazenda Velha (Av. A), Terra Vermelha. 

- Estabelecer para toda a área taxa mínima de permeabilidade de 30%, 
resguardadas as taxas determinadas pela legislação vigente para as áreas 
localizadas em ZPAM. 
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3.2 DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA 

- Estruturar o sistema viário principal da Região do Isidoro e entorno no sentido 
norte/sul (ligação porção centro – norte da Região Norte e município de Santa 
Luzia), leste/oeste (Via 540 e Estrada do Sanatório, interligada à via Furquim 
Werneck), além das ligações com a Avenida A e entorno. 

- Considerar na definição do traçado do sistema viário principal o curso menos 
impactante possível, reduzindo ao máximo as interferências no meio físico (cortes 
de talude, aterros, drenagens de área úmida, cruzamentos de cursos d’água), os 
impactos paisagísticos e permitindo a integração das áreas de preservação 
ambiental.  

- Delimitar eixos de ciclovias integradas ao sistema viário estruturante. 

- Delimitar espaços públicos em pontos estratégicos de visualização da paisagem 
da região do Isidoro: Norte, Sul, Leste e Oeste.  

- Prever pavimentação ecológica (calçamento intertravado, paralelepípedo) em 
todas as vias locais, mistas e de pedestres estabelecidas na classificação viária, 
compatibilizada com o solo local e o sistema de drenagem previsto. 

- Implantar medidas moderadoras de tráfego que incorporem travessias em nível 
para pedestres. 

- Integrar as propostas de iluminação pública às de arborização urbana, prevendo 
rede subterrânea no sistema viário principal. 

- Delimitar áreas para implantação de programas de Agricultura Urbana - AU - em 
áreas não edificáveis e remanescentes. 

3.3 DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

- Garantir que as ocupações ocorram em conformidade com a preservação 
ambiental das áreas verdes e de outras determinadas em legislações específicas. 

- Prever modelo de parcelamento que apresente o maior grau de controle público 
das edificações que serão construídas. 

- Identificar claramente as áreas não passíveis de parcelamento, prevendo 
destinação adequada, de modo a se evitar que sejam invadidas ou se tornem 
áreas de risco efetivo. 

- Concentrar as destinações de áreas verdes nas APPs de curso d’água 
destinadas à implantação de parques lineares, para que possa ser apropriado 
como espaço público. 

- Destinar parte da área a ser transferida ao município para utilização pela política 
municipal de Habitação para produção de unidades habitacionais de interesse 
social (HIS) em locais de menor fragilidade ambiental, delimitando-a como AEIS.  
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- Permitir o adensamento e verticalização desde que se assegure maior taxa de 
permeabilidade e menores taxas de ocupação.  

- Preservar as visadas de topo e de fundo de vale da Região do Isidoro e entorno, 
estabelecendo controle altimétrico das edificações.  

- Criar mecanismos urbanísticos que incentivem a disponibilização de áreas 
permeáveis principalmente na parte frontal dos lotes e que desestimulem a 
demarcação de propriedade através de muros.  

3.4 DIRETRIZES SOCIO-ECONÔMICAS E CULTURAIS 

- Delimitar zonas para grandes equipamentos com o objetivo de fomentar o 
surgimen2to de um novo centro e centralidade de abrangência regional através da 
implantação de grandes equipamentos que impulsionem o desenvolvimento sócio-
econômico da região. 

- Incentivar a instalação de atividades econômicas, principalmente aquelas que 
atendam às necessidades diagnosticadas na porção centro-norte da Região 
Administrativa Norte, como educação e capacitação profissional.  

- Incentivar a instalação de usos múltiplos e cuidar para que as diversas atividades 
implantadas sejam compatíveis à fragilidade ambiental existente em cada área. 

- Reservar áreas para a implantação de equipamentos comunitários principalmente 
nas porções sul da Região do Isidoro.  

- Integrar as novas centralidades às propostas previstas pelos projetos 
estruturantes da PBH (VIURBS, DRENURBS, PGEs, OPs), localizados no entorno 
imediato da Região do Isidoro.  

- Implantar o Núcleo de Referência da Cultura Negra em área próxima ao 
Quilombo Mangueiras e um centro de informação e profissionalização da mulher, 
dotado de suporte, especialmente creche. 

- Dotar o Parque Ecológico do Isidoro de infra-estrutura necessária à realização de 
atividades esportivas, recreativas e educativas (meio ambiente e história local): 
Centro de Referência Ambiental e Memorial.  

- Delimitar áreas de preservação do patrimônio cultural (área do Sanatório, 
Quilombo e antiga Fazenda localizada na propriedade da família Werneck). 

 

3.5 DIRETRIZES DE GESTÃO 

- Estabelecer mecanismos que viabilizem a ocupação ordenada e planejada da 
área por meio da adoção de instrumentos urbanísticos previstos na legislação, 
como Operações Urbanas. 

- Exigir que as contrapartidas (mitigações e compensações) resultantes do 
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processo de licenciamento ambiental sejam aplicadas na própria Região. 

- Realizar pesquisa sobre o patrimônio histórico-cultural material e imaterial da 
Região do Isidoro, especialmente sobre o Quilombo Mangueiras, Antigo Sanatório 
Hugo Werneck e ruínas de antiga fazenda estabelecer mecanismos de proteção 
dos mesmos. 

- Promover programa de educação ambiental no Parque Ecológico do Isidoro, 
incluindo atividades que possibilitem a geração de emprego e renda, 
monitoramento da qualidade das águas da Região e a divulgação da história e 
tradição cultural da região. 

- Garantir ampla participação popular no processo de planejamento urbano-
ambiental do Ribeirão do Isidoro e instituir um grupo gestor, responsável pelo 
acompanhamento da implantação do Plano Urbano Ambiental da Região. 

- Utilizar os canais de gestão metropolitana existentes para tratar de forma 
integrada as áreas limítrofes que contenham corredores ecológicos e eixos viários 
estruturantes, bem como questões relacionadas às bacias hidrográficas. 

- Intensificar a fiscalização ambiental, com ações que envolvam o Poder Público e 
a comunidade, através da formação de monitores ambientais, entre a população 
local. 
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4. PROPOSTAS 

As discussões e dados apresentados até este ponto do documento, incluído as 
colocações e diretrizes da própria comunidade do entorno da Região do Isidoro, 
apontam para a urgência de se adotar instrumentos mais efetivos para garantir a 
preservação da área.  

Apesar do Plano Diretor do Município de Belo Horizonte definir que a maior parte 
região é uma Zona de Proteção – ZP-2, com possibilidades de adensamento 
reduzidas, como se demonstrou neste estudo, os modelos vigentes não 
asseguram a proteção nem a devida permeabilidade que devera ser garantida na 
área. Destaca-se, neste sentido, o processo de ocupação irregular nas bordas da 
região caracterizado pela supressão da vegetação com adensamento construtivo e 
populacional sem a necessária provisão de equipamentos urbanos e comunitários 
e que acaba por não garantir a preservação dos atributos ambientais mais 
relevantes da região e o direito das pessoas à moradia urbana de qualidade. Além 
disso, é realidade a demanda dos proprietários por um parcelamento de suas 
glebas, sendo necessário a definição de um plano que integre as propostas e 
garanta a sua preservação. 

Torna-se também necessário o reconhecimento das demandas de crescimento 
habitacional do Município, bem como o reconhecimento de que existem áreas 
passiveis de ocupação dentro da região estudada. 

Dentro deste contexto, o ponto de partida para as propostas aqui apresentadas 
será o reconhecimento da necessidade de se pensar com urgência uma proposta 
adequada de ocupação, para que isto não ocorra de forma ambientalmente 
degradante e que garanta a preservação e recuperação de seus atributos naturais. 
Entende-se que não existe neste contexto a possibilidade de manutenção de toda 
a região desocupada, o que, por um lado não se justifica e, por outro, exigiria 
investimento inviáveis a curto prazo por parte do Município para desapropriação, 
visto que praticamente toda a área é de propriedade particular e que os terrenos 
estão sobrevalorizados em função de investimentos massivos sendo feito no Vetor 
Norte da Região Metropolitana.  

Assim, o plano de ocupação da área pretende conciliar a necessidade de 
preservação de sua maior parte com a ocupação sustentável das áreas passiveis 
de serem ocupadas, porém com o pressuposto de buscar a inovação nos 
tradicionais processos de expansão urbana, pensando e agindo estrategicamente, 
buscando submeter a força do mercado ao projeto de preservação da área.  

Acredita-se que as condições peculiares da área e o atual momento econômico e 
social de Belo Horizonte exigem que o Poder Público esteja à frente do processo 
de ocupação, seja ele formal ou informal, e que qualquer outra posição implicará 
em permitir que a Região do Isidoro seja paulatinamente ocupada de forma 
desordenada e crítica, como vem ocorrendo nos últimos anos. 
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Assim, o desenvolvimento de uma estratégia para a ocupação da área de forma 
coordenada pelo poder público inverte a lógica atual onde a expansão urbana se 
dá por meio da voracidade do mercado imobiliário, ou pela ocupação irregular, 
deixando um enorme passivo de destruição das relevâncias ambientais, e todo o 
custo de provimentos dos serviços sociais decorrentes dos adensamentos para o 
Poder Publico. 

Nesse sentido o objetivo geral da proposta aqui apresentada é garantir a proteção 
e recuperação ambiental da região do Ribeirão Isidoro, por meio de instrumentos 
de planejamento e controle da ocupação mais incisivos, que garantam: 

- Processo de ocupação ordenado e sustentável; 

- Preservação de áreas contínuas de grande relevância ambiental e paisagística, 
em especial as nascentes, cursos d’água, áreas de vegetação relevante e cerrado 
e a disponibilização destas para usufruto público; 

- Integração com o entorno através de articulação viária, preservação ambiental e 
destinação de unidades habitacionais para habitação de interesse social, 
atendendo a demanda do entorno. 

A participação dos empreendedores privados na implantação de toda a infra-
estrutura física e social dos novos parcelamentos. 

Dentre os principais problemas urbanos enfrentados na região analisada e entorno 
merecem destaque aqueles relacionados à desarticulação com o entorno, ao 
déficit habitacional, ao processo de degradação ambiental, à aparente fragilidade 
econômica e aos altos índices de vulnerabilidade social.  

4.1 ESTRATÉGIA ADOTADA 

Depois de conhecidas e analisadas as condições físico-territoriais e sócio-culturais 
da área, foram definidas as seguintes estratégias para coordenar o seu processo 
de ocupação sustentável: 

1 - Definição espacial das áreas passíveis de ocupação e as que deverão ser 
preservadas, devendo estas serem transformadas em parques públicos ou 
reservas ecológicas de caráter perpetuo abertas ao publico; 

2- Definição de parâmetros especiais de ocupação que assegurem a 
permeabilidade adequada e baixas taxas de ocupação; 

3 - Definição, no âmbito de uma Operação Urbana, de parâmetros de 
adensamento mais flexíveis, porém compatíveis com as condições da área, de 
forma a atrair a iniciativa privada para a sua implantação; 

4 - Com base nos parâmetros anteriores, definição do adensamento máximo a ser 
permitido na área; 

5- Com base no adensamento estabelecido definição e orçamento da 
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infraestrutura física e social necessária para a ocupação sustentável da área que 
deverá considerar, no mínimo: o sistema viário estruturante, a implantação dos 
parques e reservas ecológicas nas áreas e proteção identificadas; as estações de 
transporte, as escolas, equipamentos de saúde e cultura que serão demandados 
pela população estimada para o local; 

- Permissão para a adoção de coeficientes de aproveitamento maiores do que os 
atuais, até os limites apontados pelo estudo (adensamento máximo) e compatíveis 
com as características especificas das áreas, mediante o pagamento de 
contrapartida; 

- Contrapartida calculada com base nos custos da infraestrutura previstos no item 
5, com critério de proporção adequado. 

 

4.2 PLANO DE OCUPAÇÃO 

Considerando a relevância ambiental que caracteriza a Região do Isidoro, em 
especial o grande número de nascentes e cursos d’água, a presença de vegetação 
expressiva, a incidência de áreas de alta declividade e de risco geológico, e o 
contexto social de grande precariedade em que se insere, o Plano de Ocupação 
tem como pressupostos: 

- identificar as áreas passíveis de ocupação e as que devem ser preservadas ou 
recuperadas de forma a garantir manchas contínuas e integradas de preservação 
ambiental; 

- o potencial construtivo pretendido para a área deve ser destinado para as áreas 
propícias à ocupação, concentrando nelas o potencial construtivo das áreas a 
serem preservadas; 

- as áreas permeáveis devem ser ampliadas com relação aos parâmetros vigentes 
na legislação atual; 

- as áreas vegetadas ao longo dos cursos d’água principais existentes na área, em 
especial o Ribeirão do Isidoro, o Córrego dos Macacos e o Córrego da Terra 
Vermelha, devem ser protegidas, formando corredores contínuos e integrados com 
as demais áreas de preservação; 

- as visadas de topo e de fundo de vale da Região do Isidoro e entorno deverão 
ser preservadas, de modo a assegurar que os novos assentamentos disponham 
de padrões ambientais e paisagísticos de boa qualidade; 

- as grandes áreas vegetadas devem ser pensadas preferencialmente como 
equipamentos com acesso aberto ao público, que contribuam para a melhoria das 
condições de lazer da população, em especial dos moradores da Região Norte do 
Município; 

- a proposta de ocupação deve contemplar a multiplicidade de usos 
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complementares ao uso residencial, de forma a garantir a formação de 
centralidades locais, que minimizem o deslocamento da população; 

- parte das unidades habitacionais construídas na região devem atender à 
demanda da política de habitação do município, de modo a garantir a diversidade 
da ocupação do ponto de vista da renda da população; 

- o processo de expansão urbana na região deve ocorrer simultaneamente à 
implantação de toda infraestrutura necessária, bem como a construção de 
equipamentos urbanos e comunitários para atendimento à demanda da população 
local. 

O Plano de Ocupação da Região do Isidoro propõe instrumentos para viabilizar a 
inversão do processo vigente de ocupação, com um modelo de ocupação mais 
concentrado, com taxas de permeabilidade mais elevadas, assegurando e 
ampliando a preservação de áreas de importância ambiental. Da tendência atual 
de um modelo de ocupação horizontal que ocupa a maior do terreno, mais 
centrada na ação individual e de difícil controle da expansão (os “puxadinhos”), a 
proposta prevê uma ocupação verticalizada consolidada, concentrando a 
ocupação e delimitando áreas contínuas de preservação, garantindo a implantação 
de toda a infra-estrutura urbana necessária para este adensamento. 

4.2.1 ZONEAMENTO 

Esse item trata da delimitação de áreas propícias à ocupação e aquelas que 
devem ser preservadas, tomando como ponto de partida as restrições ambientais 
de cada porção do território. Nesta análise foram considerados todos os elementos 
físico-ambientais, principalmente os cursos d’água, a vegetação, a morfologia, a 
geologia que, a partir das sobreposições e análise, possibilitaram a delimitação de 
áreas com Graus de Proteção diferenciados, identificando aquelas onde se 
entende ser possível a ocupação.  

Para essa análise foram espacializados os condicionantes legais à preservação do 
meio físico e biótico. A metodologia para sua realização incluiu uma pesquisa de 
legislação e outra para obtenção de dados cartográficos básicos, que subsidiaram 
a geração dos mapas temáticos que, quando superpostos, permitem a 
espacialização dos condicionantes à preservação do meio físico e biótico ou 
restrições legais à ocupação, conforme apresentado na Figura 68. A 
representação gráfica das características físicas e ambientais da Região do Isidoro 
foi fundamental para definição da proposta de Graus de Proteção, que indicam os 
parâmetros urbanísticos para cada uma dessas manchas. 

A partir da espacialização das restrições procurou-se demarcar as regiões onde 
concentravam restrições ambientais e aquelas onde essas eram menos presentes, 
diferenciando cada uma das porções. Considerando a diretriz geral de definição de 
manchas contínuas de preservação, a idéias era demarcar como tal aquelas que 
concentravam as questões ambientais mais relevantes. As demais poderiam ser 
analisadas como possíveis de ser ocupadas, desde que garantida a preservação 
do que fosse considerado relevante na mesma. 
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Assim, vale ressaltar de início, que aquelas áreas demarcadas como propícias à 
ocupação também possuem áreas de relevância ambiental que devem ser 
respeitadas, porém em menor proporção do que naquelas demarcadas como 
zonas de preservação. A definição dos graus de proteção não é, necessariamente, 
a tradução direta de áreas ocupáveis ou não, mas sim de porções do território 
onde a ocupação pode estar mais ou menos concentrada. Todos os 
parcelamentos a serem aprovados deverão cumprir as determinações legais da 
legislação federal e municipal no momento de licenciamento ambiental e 
urbanístico, quando serão demarcadas detalhadamente as áreas não parceláveis 
e não edificáveis dentro de cada zona, considerando-se todas as restrições 
ambientais. 

Grau de Proteção 1 

Para definição das áreas incluídas como Grau de Proteção 1 foram considerados 
principalmente a presença de cobertura vegetal de relevância ambiental formando 
áreas contínuas. Por esse motivo a maior área contínua de cerrado existente em 
Belo Horizonte e grande parte da floresta estacional semidecidual estão 
enquadrados como G1, além da proteção de duas cabeceiras – a do Córrego 
Terra Vermelha e a do córrego dos Macacos que, embora não possui a vegetação 
mais expressiva, constitui-se em área necessária à preservação e regeneração da 
vegetação para preservação do curso d’água, classificado como classe especial na 
proposta de enquadramento dos cursos d’água desenvolvida pela Prefeitura 
Municipal em 2002.  

Outro determinante para definição das áreas incluídas como Grau de Proteção 1 
foi a definição de áreas contínuas de preservação permanente, em substituição a 
pequenas áreas verdes inscritas nos loteamentos, possibilitando a redução dos 
efeitos de borda que fragiliza a condição de preservação dos parques e a 
integração dessas áreas com as APPs de toda a região. Essas áreas ficam assim 
caracterizadas: 

- Áreas de proteção máxima, destinadas à preservação permanente de nascentes, 
cursos d'água e grandes áreas contínuas de cobertura vegetal de relevância 
ambiental, onde a ocupação deverá ser proibida, exceto para atividades 
relacionadas com a sua manutenção e preservação. 

Assim, considerando-se o indicativo contrário à ocupação das áreas classificadas 
como Grau de Proteção 1,  estas devem ser prioritariamente indicadas para 
implantação de Parques Públicos ou Reservas Particulares Ecológicas, conforme 
detalhado a frente, visando garantir a efetiva preservação e recuperação dos 
atributos ambientais. Estima-se que cerca de 40% da área é classificada como 
área de Grau de Proteção 1. 

Grau de Proteção 2 

Para definição das áreas incluídas como Grau de Proteção 2 foram considerados 
principalmente as condições topográficas com declividades superiores a 30% em 
proporção relevante, a presença expressiva de cursos d’água e de manchas 



PLANO URBANO AMBIENTAL DA REGIÃO DO ISIDORO  
 

126 

 

isoladas de cobertura vegetal significativa, alguns com a função ciliar outras 
fragmentos da floresta estacional semidecidual em regeneração. Nesta área estão 
incluídas as drenagens referente aos Córregos da Terra Vermelha, do Tocinheiro, 
além de parte do Córrego dos Macacos. Essas áreas ficam assim caracterizadas: 

- Áreas de proteção elevada devido às condições topográficas, presença 
expressiva de cursos d’água e de manchas isoladas de cobertura vegetal 
significativa, nas quais a ocupação, o adensamento e a impermeabilização do solo 
deverão sofrer restrições. 

As Áreas de Preservação Permanente dos cursos d’água inseridos na mancha de 
Grau de Proteção 2 deverão ser preservadas, conforme legislação pertinente, 
assim como das manchas de vegetação relevante identificadas, entre demais 
restrições ambientais. As APPs deveriam ser indicadas para implantação de 
parques lineares que concilie a função ecológica, com a paisagística e recreativa, 
respeitado o disposto na legislação específica, em especial a Resolução do 
CONAMA Nº 369/2006 que “dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - 
APP”. Trata-se de 40% da área total da Região do Isidoro, localizada 
principalmente na porção centro-leste. 

Grau de Proteção 3 

As áreas definidas como Grau de Proteção 3 apresentam condições mais 
favoráveis à ocupação, pois não concentram os impedimentos à ocupação como a 
declividade acima de 47% e a presença significativa dos cursos d’água, além de 
apresentarem uma vegetação de gramínea, em geral, utilizada como pasto, de 
menor expressividade para preservação. Essas áreas ficam assim caracterizadas: 

- Áreas de proteção moderada, nas quais, em virtude das condições locais 
topográficas, morfológicas, de drenagem mais favoráveis e da menor concentração 
de cobertura vegetal relevante, poderão ser estabelecidos parâmetros de 
ocupação e adensamento menos restritos. 

Da mesma forma que no Grau de Proteção 2, as Áreas de Preservação 
Permanente dos cursos d’água e outras restrições ambientais inseridos na mancha 
deverão ser preservadas, conforme legislação pertinente. Trata-se de 20% da área 
total da Região do Isidoro, concentradas na porção oeste da área. 
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Figura 68 – Sobreposição das condicionantes ambient ais: áreas de preservação ambiental, declividade e vegetação. 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 68)
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Figura 69 – Mapa dos Graus de Proteção. 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 69)
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Novas Áreas de Grau de Proteção 1 

Considerando-se que o presente estudo trata da demarcação de grandes áreas de 
relevância ambiental da Região do Isidoro, e sabendo-se da complexidade de seus 
aspectos ambientais, destaca-se que no processo de processo de licenciamento 
ambiental dos processos de parcelamento das glebas deve ser realizada uma 
análise mais criteriosa das propostas apresentadas, considerando-se a 
importância destas no contexto macro da região, principalmente na configuração 
de corredores ecológicos, além da preservação da paisagem.  

Sugere-se, assim, que seja ampliada a discussão no Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – COMAM e, caso se confirme características que justifiquem ações de 
recuperação pelo aspecto paisagístico ou de manutenção da qualidade ambiental, 
sejam alteradas para o Grau de Proteção 1.  

Neste sentido, ressaltamos algumas questões que devem ser consideradas, além 
de aspectos estritamente ambientais: 

- Áreas que devem ser recuperadas para garantir uma área contínua e de porte 
para preservação das nascentes e área de recarga dos córregos, apesar de não 
terem no presente momento vegetação relevante ou topografia inadequada à 
ocupação; 

- Preservação das encostas, garantindo a visadas de topo e a qualidade cênica e 
paisagística da área e das visadas do Parque Leste; 

- Definição de corredores ecológicos contínuos e com porte adequado para 
preservação da fauna. 
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4.2.2 PARCELAMENTO DO SOLO 

Considerando-se a proposta de zoneamento para a área, com a definição de áreas 
passíveis de ocupação na Região do Isidoro, é importante a adoção de parâmetros 
de parcelamento do solo para as mesmas, que garantam a produção de um 
espaço urbano adequado tanto do ponto de vista ambiental quanto de qualidade 
urbanística do espaço. Entende-se que as diretrizes de parcelamento são o 
primeiro passo neste sentido, com diretrizes macro para a estrutura urbana. 

A primeira questão, considerando-se o porte da área e a incidência das restrições 
ambientais, é que o parcelamento do solo deve ser pensado de forma conjunta 
com a ocupação, objetivando garantir o controle das condições de implantação das 
edificações no lote, em sintonia com as diretrizes relativas a estrutura urbana e 
espaços públicos. Assim, a primeira definição será a necessidade de se exigir o 
parcelamento vinculado para qualquer gleba localizada na Região do Isidoro, ou 
seja, com aprovação simultânea do parcelamento e da edificação. Neste caso, 
será importante analisar, além da distribuição dos usos no parcelamento, a forma 
de implantação das edificações no lote, visando garantir tanto a minimização do 
impacto ambiental quanto melhor relação com entorno e espaços públicos. 

Além disso, será importante identificar algumas diretrizes gerais que possam 
orientar a aprovação destes projetos. Destaca-se, no entanto, que trata-se de 
diretrizes genéricas e conceituais, devendo cada caso ser analisado a luz do que 
se pretende para a área. As diretrizes de parcelamento do solo para a Região do 
Isidoro apresentadas neste documento têm como pressupostos: 

- demarcar as áreas passíveis de parcelamento e as não parceláveis ou não 
edificáveis, com vistas a garantir a preservação ambiental de manchas contínuas e 
integradas, a recuperação ambiental de áreas degradadas e a proteção de 
manchas isoladas de vegetação relevante e das visadas de topo e de fundo de 
vale da Região do Isidoro e entorno; 

- estabelecer diretrizes para localização das áreas para equipamentos urbanos e 
comunitários e espaços livres de uso público, visando garantir a distribuição 
adequada por toda a gleba e sua integração com as áreas de preservação, 
possibilitando que ocorram como suporte para as mesmas; 

- definir diretrizes viárias que assegurem que o processo de expansão urbana na 
região ocorra de modo sustentável, contemplando a implantação de infraestrutura 
viária adequada e integrada ao sistema existente, minimizando os impactos 
ambientais e a interferência no meio físico decorrentes de sua implantação. 

- elaborar diretrizes gerais de ocupação do lote que garantam um modelo de com 
menor impacto ambiental. 
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Áreas de Preservação Ambiental 

Do ponto de vista do parcelamento do solo, a principal questão a ser abordada em 
relação às áreas de preservação ambiental será a forma como estas se inserem 
na estrutura urbana e interagem com os demais espaços. Atualmente, a maior 
parte das áreas de preservação na cidade é demarcada como área indivisa no 
projeto de parcelamento, mantendo-se como propriedade do loteador ou do 
condomínio. O que se observa nestes casos é que, se estas áreas não se inserem 
de forma adequada na estrutura urbana, acabam abandonadas e degradadas, 
muitas vezes utilizadas como depósito de lixo irregular, não cumprindo de 
adequadamente a função ambiental que deveriam exercer. 

Neste aspecto a principal preocupação deste Plano, será propor formas de 
minimizar estes problemas, adotando-se estratégias para garantir a efetiva 
preservação das áreas com maior relevância ambiental. No zoneamento 
apresentado anteriormente, com a proposição de graus de proteção, foram 
identificadas as manchas contínuas de preservação, demarcadas como Graus de 
Proteção. No entanto, além destas, existem manchas isoladas de vegetação 
relevante inseridas nas áreas de Graus de Proteção 2 e 3, além de APPs de 
cursos d’água e outras áreas com questões ambientais a serem consideradas, que 
devem ser identificadas no processo de parcelamento e licenciamento. Para tal, os 
mapas apresentados no capítulo de “Caracterização da Região do Isidoro” podem 
servir de ponto de partida para análises mais detalhadas que podem incluir, 
inclusive, conferência em campo considerando a especificidade de cada 
loteamento. 

Conceitualmente a idéia que permeia a proposta é que para garantir a efetiva 
preservação das áreas estas devem estar associadas a uma estratégia de controle 
e manutenção. Neste sentido, propõem-se duas formas genéricas: a) ter acesso e 
manutenção pública, inseridas na cidade como equipamentos urbanos; b) serem 
conformadas como áreas particulares contínuas, agregadas a um lote ou conjunto 
de lote, que garanta sua manutenção. Destaque, neste sentido, à importância de 
manter as áreas ambientalmente relevantes como manchas contínuas.  Abaixo 
foram elaborados alguns croquis conceituais para exemplificar o que considera-se 
como adequado. 

Figura 70 – Croquis esquemáticos: inserção das área s de preservação.  

Área com vegetação relevante, agregadas a um lote ou conjunto de lotes 
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APP de curso d’água intermitente ou de pequeno porte 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro desta lógica, apresentam-se algumas diretrizes gerais relativas à 
localização e inserção das mesmas no loteamento: 

Quadro 14 – Diretrizes gerais para as áreas de pres ervação em loteamentos na Região do Isidoro. 

Equipamento  Descrição  

Área demarcadas 
como Grau de 
Proteção 1  

- Caracterizadas por serem grandes áreas contínuas de relevância 
ambiental; 

- Não poderão ser parceladas nem ocupadas, ressalvadas as 
edificações destinadas à sua manutenção, e preservação, no caso de 
implantação de parque público ou de reserva particular ecológica. 

- Deverão adotar parâmetros urbanísticos de ZPAM, mesmo quando 
de propriedade particular. 

APPs do Ribeirão do 
Isidoro, do Córrego 
dos Macacos e do 
Córrego Terra 
Vermelha  

- Deverão ser destinados, no processo de parcelamento, em toda sua 
extensão, para espaços livres de uso público a serem transferidos 
para o município por força do parcelamento. 

- Na delimitação da área de APP / ELUP nas margens dos cursos 
d’água principais, deverá ser considerada a preservação das margens 
e cotas máximas de cheia dos cursos naturais dos córregos;  
- Deverão ser previstos parques lineares destinados a atividades de 
lazer, preservação e requalificação ambiental nas áreas lindeiras aos 
principais cursos d’água do Isidoro, delimitadas pelas cotas de 
máximas de cheia.  
- Os parques lineares deverão interligar-se, sempre que possível, com 
as áreas definidas como Grau de Proteção 1, que serão destinadas a 
parque e reservas ecológicas; 
- Incorporar no projeto dos parques lineares, alternativas de 
apropriação do espaço que incentivem o contato com a água, em 
especial daquelas enquadradas como de classe 1, que promovam a 
interação da população com as áreas de preservação; 

- Incluir nos projetos dos parques lineares, alternativas de utilização 
públicas das áreas, associadas e compatíveis com a preservação e 
enquadramento das mesmas, abrangendo atividades de agricultura 
urbana, esporte e lazer. 

- Implantar vias públicas delimitando os parques lineares, de forma a 
garantir acesso adequado e visualização a partir do espaço público, e 
considerando a minimização das interferências ou movimentação de 
terra para implantação da via. 
 

Rua A Rua A 

3 2 1 

4 5 6 

2 1 

4 5 
6 

3 
 

ok 

Área não edificável: vegetação relevante 
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Equipamento  Descrição  

APPs de curso 
d’água intermitente 
ou de pequeno porte, 
nascentes, etc.  

- São áreas não edificáveis, devendo ser incorporadas a um lote ou 
conjunto de lotes. 

- Priorizar uma divisão de lotes que garanta a continuidade do curso 
d’água, evitando a subdivisão de seu leito em lotes diferentes, 
conforme representado esquematicamente na figura 70b. 

- Todos os córregos na área da Região do Isidoro devem ser mantidos 
em leito natural, devendo ser evitadas, em todos os casos, as 
movimentações de terra junto aos mesmos. 

Áreas isoladas com 
vegetação relevante  

- Poderá ser demarcada como espaço livre de uso público, desde que 
não exista APPs dos cursos d’água principais (que devem ser 
priorizados) e que se garanta área contígua onde seja possível 
implantar praça ou área destinada para equipamentos; 

- Quando não forem demarcadas como espaço livre de uso público, 
deverão ser incorporadas a um lote ou conjunto de lotes, e 
demarcadas como área não edificável. 

- Em qualquer hipótese deverá ser priorizada a manutenção da 
continuidade da área verde, evitando-se subdivisão em lotes distintos, 
conforme exemplificado esquematicamente na figura 70a. 

Diretrizes viárias 

O sistema viário básico da região do Isidoro deverá ser composto por: 

a) sistema principal, objeto de diretrizes elaboradas pelo Executivo e constituído 
pelas seguintes vias:   

- Via 540, definida como ponto 038 do Programa de Estruturação Viária de Belo 
Horizonte - VIURBS, que fará a interligação entre a Rodovia MG-20 e a Avenida 
Cristiano Machado/ Rodovia Prefeito Américo Gianetti, de forma a promover a 
melhoria da articulação interna da região norte do Município. Está projetada como 
largura mínima de 45 (quarenta e cinco) metros, devendo ser classificada como 
Via Arterial Primária. Na articulação com a MG-20, correspondente ao ponto 037 
do VIURBS, a Via 540 deverá desviar da área em processo de demarcação do 
Quilombo de Mangueiras. 

- Via Norte-Sul, definida como o ponto 039 do VIURBS, que cortará a região norte 
do Município, no sentido norte-sul, e fará a interligação entre a Via 540, e a região 
do Bairro Jaqueline. Na sua porção norte, deverá ligar a Via 540 à Rua Leila Diniz 
e apresentar largura mínima de 35 metros, devendo ser classificada como Via 
Arterial Primária. Na sua porção sul, deverá ligar a Via 540 à Rua Furquim 
Werneck e apresentar largura mínima de 25 metros, devendo ser classificada 
como Via Arterial Secundária. 

- Na interseção das vias 540 e Norte-Sul, deverá ser destinada área para a 
implantação de estação de integração do transporte coletivo, com dimensões 
compatíveis com tal finalidade, salvo se melhor localização for identificada nos 
estudos específicos de demanda. 

b) sistema secundário, constituído pelas vias arteriais, coletoras e locais a serem 
previstas nos projetos de parcelamento do solo, conforme diretrizes específicas a 
serem fornecidas pelo Executivo, com destaque para: 
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- Deverá ser prevista Alça da Via Norte-Sul, definida como o ponto 166 do 
VIURBS, que cortará a região noroeste do Isidoro, no sentido leste-oeste, e fará a 
interligação entre a Via Norte-Sul e o bairro Etelvina Carneiro, articulando com as 
ruas Cheflera e Botão de Rosa. A alça da Via Norte-Sul, definida como o ponto 
166 do VIURBS, deverá conectar-se às ruas Cheflera e Botão de Rosa, devendo 
apresentar largura mínima de 25 (vinte e cinco) metros e ser classificada como Via 
Arterial Secundária. 

- Deverá ser prevista articulação da alça da via norte-sul (ponto 166 do VIURBS) 
com a rua Atanásia dos Jardins, definido como ponto 167 do VIURBS. Deverá 
apresentar largura mínima de 20 (vinte) metros e ser classificada como Via 
Coletora. 

- Deverá ser prevista conexão da Via 540 com a Avenida Um (ponto 040 do 
VIURBS), devendo esta via apresentar largura mínima de 31 (trinta e um) metros e 
ser classificada como Via Arterial Secundária. 

- Deverá ser prevista conexão da Av. Um com a Avenida A (ponto 159 do 
VIURBS), devendo esta via apresentar largura mínima de 25 (vinte e cinco) metros 
e ser classificada como Via Coletora. 

- Deverá ser implantado o alargamento da Rua Furquim Werneck na Região do 
Isidoro, totalmente inserido na gleba a ser aprovada, em continuidade à via Norte-
Sul, garantindo a largura final de 25 (vinte e cinco) metros para a via. 

- Deverá ser implantado o alargamento da Rua Leila Diniz na Região do Isidoro, a 
partir do alinhamento dos lotes existentes do lado oposto da via, conforme CP. O 
alargamento deverá ser totalmente inserido na gleba a ser aprovada, garantidas a 
continuidade à via Norte-Sul e a largura final de 35 (trinta e cinco) metros para a 
via. 

- Deverá ser previsto recuo de alinhamento nos lotes a serem implantados com 
testadas voltadas para a Estrada do Sanatório na porção a sul da Via 540, de 
forma a garantir a largura final futura de 25 (vinte e cinco) metros para a via, 
devendo esta ser classificada como Via Arterial Secundária. 

- Todas as vias coletoras que se articularem com as vias Norte-Sul e 540 deverão 
ter seção transversal mínima de 25 (vinte e cinco) metros e ser implantadas, 
prioritariamente, com traçado paralelo às curvas de nível, bem como apresentar 
faixa destinada a ciclovias. A cada 500 (quinhentos) metros de extensão destas 
vias deverão ser implantadas paradas de ônibus em cabo, assim como acréscimo 
de passeio nas esquinas, de forma a facilitar a travessia de pedestres.  

- As vias locais deverão, prioritariamente, articular-se a vias coletoras, evitando a 
ligação direta às vias 540 e Norte-Sul. 

- Deverão ser previstas vias públicas ao redor de todas as áreas não parceláveis, 
de forma a garantir sua visualização a partir do espaço público. 

- Em todas as vias classificadas como locais, mistas e de pedestres deverá ser 
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previsto calçamento intertravado, de paralelepípedo ou outro, garantida a 
adequação às características do solo local. 

- Na definição do traçado das vias complementares deverá ser considerada a 
preservação das margens e das cotas de inundação dos cursos naturais dos 
córregos, minimizando as interferências ou movimentação de terra. 

- Em todas as vias classificadas como arteriais ou coletoras, deverá ser 
privilegiado a implantação de rede elétrica, de telefonia ou similar no subsolo, de 
forma a evitar o impacto da fiação aérea na paisagem.  

- Os projetos das vias previstas na Região do Isidoro deverão atender às diretrizes 
do VIURBS. Sempre que não for exigido o porte de via definido no VIURBS, 
quando considerado que este não é necessário no momento de sua implantação, 
esta deverá ser implantada com redução de pistas, mantida a seção transversal, a 
largura dos passeios e das ciclovias, sendo a diferença das pistas incorporada ao 
canteiro central. 

 Áreas para equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de 
uso público 

Na Região do Isidoro, onde é proeminente a questão ambiental, entende-se que as 
áreas para equipamentos e áreas verdes públicas devem ser pensadas 
associadas às áreas de preservação, de forma a garantir sua fiscalização e 
manutenção, além de otimizar a fruição  pública. Foram propostas algumas 
diretrizes neste sentido que devem ser avaliadas no contexto de cada proposta de 
parcelamento: 

- Os Espaços Livres de Uso Público e as áreas para equipamentos comunitários 
deverão ser implantados, prioritariamente, nas proximidades ou contíguos às áreas 
de preservação ambiental, garantidas as características adequadas de ocupação, 
especialmente em relação à topografia e à acessibilidade. 

- As áreas localizadas próximo à pedreira abandonada às margens do Ribeirão do 
Isidoro devem ser, prioritariamente, destinadas à implantação de equipamentos 
comunitários de grande porte. 

- Deverá ser reservadas áreas para usos institucionais com o objetivo de 
implantação de um centro de educação e capacitação profissional de abrangência 
regional. 

- Deverá ser priorizada a definição de áreas para equipamentos comunitários 
próximos ou contíguos às áreas de preservação, desde que garantidas 
características adequadas de ocupação, principalmente de topografia. 

- Na interseção das vias 540 e Norte-Sul, deverá ser destinada área para a 
implantação de estação de integração do transporte coletivo, com dimensões 
compatíveis com tal finalidade. 

- As áreas não parceláveis lindeiras ao Ribeirão do Isidoro, ao Córrego dos 
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Macacos e ao Córrego da Terra Vermelha, serão demarcadas no parcelamento 
como espaços livres de uso público a serem transferidos para o município por 
força do parcelamento.  

- Incorporar no projeto dos parques lineares, alternativas de apropriação do espaço 
que incentivem o contato com a água, em especial daquelas enquadradas como 
de classe 1, que promovam a interação da população com as áreas de 
preservação; 

- Deverá ser garantido um mínimo de 20% (vinte por cento) do perímetro das áreas 
institucionais com frente para logradouro público. 

- Na arborização dos espaços públicos a serem transferidos ao município, deverão 
ser adotadas espécies arbóreas da flora nativa local, sujeitas à aprovação da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Diretrizes gerais para o loteamento 

Considerando-se as características físicas da área, o parcelamento da Região do 
Isidoro estará sujeito a diversas restrições ambientais que podem induzir um 
modelo de ocupação diferenciado dos lotes, para se garantir a premissa de 
preservação de áreas contínuas de relevância ambiental. 

Desta forma, a primeira questão que se coloca será o tamanho dos lotes, 
entendendo-se que lotes muito pequenos podem acarretar no parcelamento das 
áreas consideradas relevantes do ponto de vista ambiental. Considerando-se as 
condições de topografia e as questões ambientais, entende-se que a tendência 
será de conformação de lotes condominiais com áreas de preservação 
comunitárias internalizadas (além daquelas já demarcadas como Grau de Proteção 
1) que serão mantidas pelos proprietários. A análise do parcelamento deveria 
considerar, então, a flexibilização de parâmetros de parcelamento para viabilizar 
esta forma de ocupação. Estes devem ser analisados, no entanto, para cada 
proposta e devem ser discutidos no Conselho municipal de Política Urbana. 

- Extensão máxima da somatória das testadas dos lotes ou terrenos contíguos 
compreendidos entre duas vias transversais; 

- Área máxima dos lotes, desde que tenham, no mínimo, 5,00m (cinco metros) de 
frente; 

- Possibilidade de aprovação de lotes isolados, em virtude da existência de 
condições excepcionais de topografia e restrições de caráter ambiental; 

- Proporção entre a área de parcelamento destinada a equipamentos urbanos, 
comunitários e áreas verdes, observado o mínimo de 15% (quinze por cento) da 
gleba a ser transferido ao município e considerando a densidade de ocupação. 
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4.2.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A delimitação de áreas com características físicas ambientais diferentes na Região 
do Isidoro, estabelecidas a partir da definição de graus de proteção, foi o eixo 
norteador da proposta de ocupação da área. As características físicas da região, 
associada à relação desta com o entorno imediato ocupado de cada trecho, 
orientaram a definição de parâmetros que garantissem a preservação da área, a 
ocupação controlada, considerando também a viabilidade econômica. Assim, a 
partir da definição das áreas de grau de proteção 1, que não devem ser ocupadas, 
foram definidos os parâmetros do restante da região, considerando-se as 
seguintes diretrizes relacionadas à fragilidade ambiental da região: 

- Priorizar lotes maiores, com taxas de ocupação reduzidas, privilegiando, desta 
forma, o componente ambiental e de cobertura vegetal, em especial nas áreas de 
grau de proteção 2; 

- Privilegiar os assentamentos verticais associados a áreas livres ao nível do solo; 

- Privilegiar a execução de empreendimentos de médio e grande porte, em 
detrimento de unidades isoladas, com uso residencial concebido de forma 
condominal; 

- Incentivar maior adensamento nas proximidades do sistema viário estruturante, 
na área com melhor infra-estrutura; 

- Priorizar as áreas permeáveis como áreas condominiais contínuas de 
preservação, internas aos lotes. 

- Estimar adensamento que viabilize a verticalização do empreendimento do ponto 
de vista econômico (produção pelo mercado formal) e garanta a preservação das 
áreas consideradas relevantes. 

Com relação às áreas de grau de proteção 2 e 3, ou seja, as áreas possíveis de 
serem ocupadas na Região do Isidoro, observa-se que a principal diferenciação 
refere-se à concentração de áreas com relevância ambiental, sendo mais 
presentes na primeira do que na segunda. Por esta ótica, a primeira questão a ser 
diferenciada em relação à ocupação é a taxa de permeabilidade e de ocupação e o 
tamanho do lote, tendo menos relevância, à princípio, o adensamento populacional 
e construtivo. O modelo de ocupação proposto para as áreas demarcadas como 
de grau de proteção 2 e 3 inicia-se, então, com a definição da taxa de 
permeabilidade, taxa de ocupação e tamanho do lote, conforme conceituado a 
seguir. A principal diferença entre os dois modelos de ocupação propostos é a taxa 
de ocupação, que induz a maior verticalização na área de G2, onde haverá muitas 
áreas não parceláveis ou não edificáveis referentes aos impedimentos legais à 
ocupação.  

 

Grau de Proteção 2: poderá ser proposto um adensamento populacional médio, 
maior taxa de permeabilidade e menor taxa de ocupação, gerando um modelo 
multifamiliar mais verticalizado, com ocupação concentrada. Os lotes deverão ser 
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maiores, com área mínima de 5.000m², com áreas não edificantes contínuas, com 
redução da área de sistema viário básico. 

Grau de Proteção 3: poderá ser proposto um adensamento populacional médio, 
com taxa de permeabilidade e taxa de ocupação média, possibilitando um modelo 
multifamiliar menos verticalizado, até 4 pavimentos, em lotes com área mínima de 
2.000m². Maior viabilidade para um modelo de ocupação mais econômico, sem 
elevador, adotado como padrão para empreendimentos que atendem a população 
com menor poder aquisitivo. 

Por outro lado, ainda na ótica de se garantir a preservação das áreas consideradas 
relevantes ambientalmente, é importante primar pela viabilidade do 
empreendimento, de forma a torná-lo atrativo para o mercado formal, o que 
garantiria uma ocupação mais adequada do que o processo de ocupação irregular 
que vem ocorrendo no entorno. Neste sentido, será necessária a verticalização 
para garantir a viabilidade econômica de uma ocupação com baixa taxa de 
ocupação, ou seja, maior número de unidades habitacionais do que o permitido na 
legislação vigente (zoneamento ZP-1), mas com taxa de ocupação menor, 
possibilitando um modelo de ocupação mais concentrado, com a reserva de 
grandes áreas para preservação ambiental e maior quantidade de área permeável.  

Nesse sentido, os principais parâmetros urbanísticos com propostas significativas 
de alteração em relação à legislação em vigor (Lei Nº 7.166/96) são a taxa de 
permeabilidade e a taxa de ocupação, como forma de garantir modelo menos 
impactante ambientalmente e a quota de terreno por unidade habitacional, como 
forma de viabilizar uma ocupação mais verticalizada.  

Para tanto, em relação ao parâmetro de adensamento, considerou-se ocupação 
semelhante à prevista para as Zonas de Adensamento Restrito, porém com maior 
taxa de permeabilidade e menor taxa de ocupação.  Além disso, considerou-se as 
áreas de Grau de Proteção Máxima – G1, que conforme sua definição não devem 
ser parceladas nem ocupadas, como geradoras de um estoque construtivo e de 
adensamento populacional para o restante da área.  

Quadro 15 - Parâmetros Urbanísticos das áreas de Gr au de Proteção 2 e 3. 

Ár
ea
s 

Tamanho 
mínimo 
do lote 

Coeficiente de 
Aproveitamento Quota de terreno 

por unidade 
habitacional 

Taxa de 
Ocupação 

Taxa de 
permeabilidade  

Básico  Máximo 

G2 
5.000 
m² 

1,0 1,2* 150 m² 30% 50% 

G3 
2.000 
m² 

1,0 1,5* 45 m² 50% 30% 

* Através de recepção das Unidades de Transferência do Direito de Construir (UTDCs) 

geradas pelas áreas com Grau de Proteção 1. 
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No caso de glebas localizadas em grau de proteção 2 e cujos processos de 
parcelamento resultarem em, no mínimo, 35% de sua área demarcada como de 
interesse ambiental, ou seja, garantida a manutenção de grande área preservada, 
entende-se que os parâmetros de taxa de permeabilidade, ocupação e quota 
podem ser semelhantes ao definido para as áreas submetidas ao grau de proteção 
3, mantendo-se o tamanho mínimo de lote. 

Além disso, o parâmetro de adensamento poderia ser adotado para a totalidade da 
área dos lotes, como um estoque que pode ser distribuído de forma diferenciada, 
permitindo maiores ou menores adensamentos conforme características 
específicas ambientais dos terrenos. 

As figuras a seguir apresentam simulação da ocupação adotando-se as 
alternativas de ocupação estudadas. Destaca-se que nas áreas de G3 próximas ao 
sistema viário estruturante, foi proposto modelo com maior verticalização e 
adensamento construtivo. 

 
Figura 71 – Simulação de alternativa de ocupação das  áreas de grau de proteção 2 e 3: vista leste 

para oeste. 
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Figura 72 – Simulação de ocupação das áreas de grau de proteção 2 e 3: vista oeste para leste. 

Outro parâmetro que condiciona os modelos de ocupação é o controle de 
altimetria. O objetivo desse controle de altimetria é garantir a preservação da 
paisagem das principais cumeadas e topos de morro, restringindo a altimetria das 
edificações a partir da cota 800, conforme Quadro 16. 

 
Quadro 16 – Controle altimétrico das edificações. 

Curvas de nível  Número de pavimentos máximo da 
edificação 

800 4 pavimentos 

794 6 pavimentos 

788 8 pavimentos 

 

Essa cota 800 foi retirada como referência da visada da crista do espigão situado a 
leste da região, correspondendo ao divisor das bacias do Isidoro e do Onça, 
considerando uma edificação de 12m de altura, sem que não fosse comprometida 
a vista dessa paisagem a ser preservada. Considerando que a Região do Isidoro 
apresenta uma variação altimétrica de 690 a 901, portanto uma amplitude de 211 
metros, as áreas com proteção da paisagem impedem a ocupação das faixas de 
terrenos situadas entre as cotas 812 e 901, conforme Figura 73. 
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Figura 73 – Mapa Controle Altimétrico. 
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PÁGINA EM BRANCO (VERSO DA FIGURA 73)0
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4.2.4 Uso do Solo e Habitação de Interesse Social 

Com relação ao uso do solo, uma das premissas do trabalho é a priorização do 
uso habitacional, que deverá, necessariamente, incluir a habitação de interesse 
social, neste caso, definida de acordo com a Política Municipal de 
Habitação,,abrangendo as famílias com renda de 0 a 5 salários mínimos. Dentro 
deste contexto, a principal diretriz destina-se a assegurar a destinação de, no 
mínimo, 88% dos lotes ao uso residencial, sendo, no mínimo, 10% destinados a 
população de interesse social. Existe ainda diretriz visando garantir o mínimo de 
diversidade de usos complementares às residências, primando também por sua 
distribuição ao longo da área. Neste tema, pode-se sintetizar as diretrizes gerais 
relativas ao uso: 

- Incentivar a diversidade de usos, garantindo uma porcentagem de no mínimo 
12% para atividades não residenciais de apoio às unidades habitacionais; 

- Incentivar a diversidade de modelos de ocupação, tanto em relação à tipologia 
das edificações quanto ao público atendido, abrangendo diversas faixas de renda; 

- Destinar no mínimo 10% das moradias `a famílias de interesse social e priorizar a 
localização dessas unidades residenciais nas áreas com melhor acessibilidade, 
nas proximidades do sistema viário articulador; 

- Não admitir a instalação de atividades que apresentem risco de contaminação do 
lençol freático ou das águas superficiais com impacto ambiental; 

- Permitir nas áreas de preservação ambiental a implantação de usos que 
incentivem a educação ambiental como, por exemplo, atividades de agricultura 
urbana;  

- Reservar áreas para grandes equipamentos e indústria de base tecnológica; 

- Estabelecer a outorga onerosa para as edificações não residenciais. 

Em relação aos usos não residenciais será importante garantir a formação de 
centralidades na região para atendimento da demanda gerada pelas unidades 
habitacionais. Neste sentido entendemos que usos diretamente relacionados às 
atividades residenciais, e que não têm impacto nos mesmos, devem estar 
mesclados com os mesmos, em centros locais. De preferência estes devem ser 
com acesso pela rua, para garantir maior apropriação dos espaços públicos.  

Além dos centros locais será importante pensar uma centralidade regional, que 
atenda não apenas os novos moradores, como também o entorno imediato, 
bastante carente de serviços e comércios de abrangência maior. A melhor 
localização, para tal, será provavelmente na proximidade das vias estruturantes, 
Norte-Sul e 540, onde deverá ser previsto também um terminal de transportes. 

Por fim, em relação aos equipamentos públicos a serem implantados, destaca-se 
que os maiores, como as Escolas Profissionalizantes, deverão estar locados 
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prioritariamente em área com facilidade de acesso, de preferência nas 
proximidades do terminal de transporte, visto atenderem a toda a região. Os 
demais devem estar distribuídos de forma homogênea no território.  

 

4.3 INFRA ESTRUTURA 

O Plano de Ocupação apresentado propõe um adensamento bastante superior ao 
autorizado pela legislação vigente, com adoção de parâmetros semelhantes à 
Zonas de Adensamento Restrito. O aumento do adensamento autorizado visa 
garantir a viabilidade de empreendimentos que primem pela preservação das 
áreas com relevância ambiental, mantendo áreas contínuas preservadas. No 
entanto, é fundamental planejar a infra-estrutura necessária para tal adensamento, 
de modo a garantir que ocorra de maneira sustentável também do ponto de vista 
social e de atendimento às demandas da população futura e da que atualmente 
vive em seu entorno. Tais definições reportam-se à aspectos que foram 
considerados aspectos estruturadores da região e, independem, portanto, das 
demais obras viárias e saneamento ambiental que serão implantadas pelos 
loteadores por força da legislação específica, sendo determinadas nas análises de 
cada parcelamento do solo. 

4.3.1 Sistema de Mobilidade e transporte 

Este item trata da proposta para estruturação urbanística da Região do Isidoro, 
compreendendo a definição do sistema viário estruturante, sua interferência com o 
meio físico e articulação com o entorno; a previsão de ciclovias e terminais de 
embarque e desembarque; o desenho urbano, destacando os aspectos de 
visualização da paisagem. 

A Via 540 é uma ligação viária de grande capacidade planejada para iniciar-se no 
Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na região do bairro Capitão Eduardo, alcançar 
a rodovia MG-020 em frente à ETE-Onça, seguir por esta até a interseção com a 
atual Estrada do Sanatório, e cruzar no sentido leste-oeste a região do Isidoro até 
alcançar a rodovia MG-010. De acordo com o PMCV, a Via 540 é uma Via Arterial 
Primária que liga várias Vias de Ligação Regional (rodovias). O VIURBS definiu 
uma seção transversal típica com três faixas de rolamento e uma de 
estacionamento por sentido, calçadas de no mínimo 2,5 metros em cada bordo, 
ciclovia bidirecional de 3 metros e canteiro central com largura variável. 

Esse novo traçado, iniciando na interseção com a MG-20, sobrepõe-se ao traçado 
existente da Estrada do Sanatório em seu trecho inicial. Em seguida, após o Bairro 
Tupi, a Via 540 é desviada no sentido norte e cruza com a Via Norte-Sul proposta, 
funcionando, neste trecho, como delimitador de áreas de preservação ambiental, 
fazendo divisa entre o Parque Leste e a área de Reserva Ecológica Sudeste, bem 
como divisa superior da área de Reserva Ecológica Sudoeste. Nestes trechos 
deverá ser realizado um tratamento especial da via, pois não há ocupação prevista 
em seus dois lados, conforme pode ser visualizado na Figura 74. 
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Após a Via Norte-Sul, atravessa o Ribeirão Isidoro em desnível através de ponte, 
desviando-se da divisa norte do Bairro Solimões, evitando assim o impacto da 
construção de uma via de tráfego de passagem em um bairro ocupado por 
residências unifamiliares regularizadas. Deste trecho em diante, segue paralelo ao 
Ribeirão Isidoro em sua margem esquerda até o limite da Região do Isidoro. Na 
sequencia, no Bairro Xodó-Marize, cruza as ruas Joaquim Clemente e Luiz 
Franzen de Lima, sobrepondo-se à Rua Cinco. 

Após a Rua Cinco, a diretriz continua para o norte, tangenciando o Ribeirão Isidoro 
novamente pela Rua Joaquim Clemente e prosseguindo por área não urbanizada 
entre as Ruas Campo Verde e Acácio Costa Júnior, junto ao Córrego Floresta, 
sobrepondo-se à Rua Iuca e cruzando a Rua Maria Martins. Por fim, segue 
cruzando a Rua Tipuana passando por terreno indiviso e acompanhando o leito do 
córrego Floresta, cruza a Rua Aldemiro Fernandes Torres ligando-se com a 
Rodovia Américo René Gianetti, conforme Figura 74. 

 
Figura 74 - Traçado da Via 540 conforme versão Plano  Diretor da Região Administrativa Norte/2010. 

 
 

A Via 540 está prevista com largura média de 45m, apresentando no mínimo 3 
faixas de tráfego por sentido, sendo no mínimo 1 (um) por sentido para o 
transporte coletivo, com canteiro central variável, garantido 4 (quatro) metros de 
dimensão mínima, características que permitem a implantação de estações de 
embarque e desembarque de um sistema de BRT no eixo da via (a previsão é da 
existência de estações a cada 600m). Além disso, é prevista ciclovia bidirecional 
de 3 (três) metros em toda sua extensão. 

A ligação Norte-Sul do sistema viário principal do Isidoro consiste em um conjunto 
de vias que formam uma diretriz viária paralela à malha viária radioconcêntrica do 
município, ao mesmo tempo em que servem de sustentação ao sistema viário local 
da região. Não é o propósito da ligação Norte-Sul tornar-se um corredor de tráfego 
de passagem, mas sim promover a ligação viária entre as regiões a serem 
urbanizadas e as regiões já existentes nos bairros do entorno imediato. 
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O primeiro trecho é formado pela abertura de uma via paralela à Rua Lurdinha 
Rocha, no Bairro Tupi B, justamente no encontro entre Rua Lurdinha Rocha e a 
Estrada do Sanatório, seguindo por uma área a ser urbanizada na direção norte, 
adentrando em área destinada a reserva ecológica e, por fim, sobrepondo-se à 
Estrada do Sanatório, culminando na interseção com a Via 540. 

O segundo trecho da ligação Norte-Sul foi proposto desconectado do primeiro 
trecho com o objetivo de restringir o aporte do tráfego de passagem que utiliza vias 
radiais de grande porte como a Av. Cristiano Machado e a Via 240. A implantação 
da via neste trecho desenvolve pela estrada existente na região, iniciando na 
interseção com a Via 540, cruzando o Ribeirão Isidoro por ponte. Em seguida, se 
direciona para norte até a altura do Bairro Jaqueline, divergindo da diretriz de 
sobrepor à Estrada dos Macacos e desvia para oeste, pois a implantação de uma 
via radial impactaria área destinada à preservação ambiental com presença de 
nascentes, fragilidade ambiental e declividade acentuada. 

Após o desvio para oeste, pode-se descrever um terceiro trecho da ligação Norte-
Sul, constituído por dois ramos direcionais, um deles que promove a ligação com 
os Bairros Etelvina Carneiro e Jaqueline e outro que continua para noroeste até a 
divisa do município, no Bairro Zilah Spósito. A ligação oeste é feita através das 
ruas Botão de Rosa (Etelvina Carneiro), pela implantação da via em diretriz já 
existente da Estrada da Pedreira e Atanásia dos Jardins (Jaqueline) com 
passagem superior ao córrego existente. 

A ligação noroeste é feita por abertura de nova via acompanhando o relevo 
existente até a conexão com a rua Leila Diniz. Entende-se que pela Rua Leila 
Diniz, o fluxo em direção ao município segue pelo prolongamento da própria rua no 
sentido oeste e o fluxo em direção à Santa Luzia seguirá pela Rua Raimundo 
Correia. O abandono da idéia de ligação direta com a Avenida Euclides da Cunha 
ou com a Avenida Bernardo Guimarães, ambas no município vizinho é 
consequência da decisão de se evitar a área no extremo norte do Isidoro, 
caracterizada pelo risco geológico e pela presença de nascentes. 

Ao mesmo tempo, nota-se que não existe ligação direta de nenhuma dessas vias 
com a Av. Brasília, via principal do município de Santa Luzia. Há a previsão de 
ligação desta via com Santa Luzia através da rua Leila Diniz e com Belo Horizonte 
através do Bairro Etelvina Carneiro. Portanto, será necessário, intervenções de 
outro município para complementação dessa ligação. 

Na ocasião de parcelamento da gleba é obrigatório a destinação de área para 
implantação das vias coletoras e locais necessárias ao tráfego de veículos e 
pedestres. Portanto, as diretrizes viárias do Executivo Municipal referente às Vias 
540 e Norte-Sul deverão ser atendidas pelos proprietários, referentes aos pontos 
038 e 039 do VIURBs. 

As vias coletoras e locais deverão atender as demandas dos diversos 
parcelamentos e serem articuladas com o sistema-viário do entorno imediato 
quando houver condições favoráveis de topografia e alternativas para essa 
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ligação. No entanto, em algumas glebas isso não é possível, devendo o desenho 
urbano do sistema de circulação privilegiar seu papel de constituir limites ao 
avanço da ocupação, reforçando a preservação das áreas de Grau de Proteção 1. 

4.3.2 Equipamentos Urbanos e Comunitários 

A quantificação da demanda de equipamentos comunitários foi elaborada tendo 
em vista a população prevista para ocupar a área, cerca de 256.960 habitantes, se 
considerarmos uma estimativa de 67.623 unidades, conforme cálculos 
apresentados no item 5 deste documento. Foram utilizados como parâmetros 
dados de atendimento da Regional Norte e de Belo Horizonte, além de 
informações censitárias. Considerando que população do entorno é acolhida por 
uma rede social já estabelecida, os equipamentos sociais e de lazer a serem 
implantados atenderão a essa população estimada, porém contribuirão para suprir 
algumas carências da região, principalmente em relação às áreas de lazer e 
educação.  

No cálculo dos equipamentos de educação utilizou-se para caracterizar a demanda 
por faixa etária o Levantamento Censitário de 1999 e os dados de matrícula inicial 
do Censo Escolar 200914, sempre com recorte dos dados da Regional Norte. 
Considerou-se a média de 3,8 habitantes por domicílio na Região Administrativa 
Norte, conforme Censo 1999. 

Quadro 17 – Matrícula Inicial – Censo Escolar 2009/ INEP. 

Iniciativa 
Ensino Infantil* Ensino Fundamental Ensino Médio 

Alunos  % Alunos  % Alunos  % 

Pública Estadual 805 1,21 133.938 39,42 74.112 68,90 

Pública Municipal 0 0 1.065 0,31 3.558 3,31 

Pública Federal 16.733 25,16 133.361 39,25 8.018 7,45 

Total Rede Pública 17.538 26,37 268.364 78,98 85.688 79,66 

Particular 48.978 73,63 71.404 21,02 21.869 20,33 

TOTAL GERAL 66.516 100 339.768 100 107.557 100 

    * Inclui creche e pré-escola. 

Os equipamentos foram estimados para atender a demanda pelo serviço público, 
considerando-se a porcentagem do Censo 2009, com exceção do Ensino 

                                                           
 
 
14 “O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional 
realizado todos os anos e coordenado pelo Inep. Ele é feito com a colaboração das secretarias 
estaduais e municipais de Educação e com a participação de todas as escolas públicas e 
privadas do país. Trata-se do principal instrumento de coleta de informações da educação 
básica, que abrange as suas diferentes etapas e modalidades: ensino regular (educação 
Infantil e ensinos fundamental e médio), educação especial e educação de jovens e adultos 
(EJA). O Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, 
movimento e rendimento escolar” (Fonte: Site do Ministério da Educação).  
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Fundamental, em que adotou-se uma porcentagem de 50% para rede pública ao 
invés dos 79% do Censo, considerando-se o padrão das Escolas Integradas e a 
Política Municipal de Educação vigente. Assim temos, para a Região do Isidoro, 
atendendo à previsão de 256.960 habitantes:  

Quadro 18 - Estimativa do total de alunos por faixa  etária para rede pública de ensino, 
considerando modelo de ocupação para a Área do Isid oro (Total habitantes =256.960). 

Faixa Etária 

População 
estimada 

Atendimento 
rede pública Nº alunos / 

equipamento
15 

Nº de 
habitantes 

por 
equipament

o 
% Nº % alunos 

0 a 5 anos  
 (educação 
Infantil) 

9,6 24.618 26 6.401 440 17.131 

6 a 14 anos   
(ensino 
fundamental) 

14,7 37.774 50 18.887 960 12.848 

15 a 17 anos   
(ensino médio) 5,6 14.416 80 11.500 1.560 32.121 

Como forma de verificar a estimativa em comparação com o atendimento atual no 
restante da cidade e na Região Administrativa Norte, podemos analisar as 
unidades existentes e sua proporcionalidade com o número de habitantes, 
conforme Quadro 19 e Quadro 20. 

Quadro 19 - Equipamentos de Educação em Belo Horizon te (SMED: 2009). 

Unidade de Ensino Quantidade Habitantes por 
equipamento*  

Educação Infantil** 41 23.814 

Ensino Fundamental 161 13.904 

Ensino Médio 24 93.271 

                   * Considerando-se 2.238.500 habitantes (Censo 2000) 

                     ** Algumas destas escolas não são exclusivas de Educação Infantil. 

Quadro 20 - Equipamentos de Educação na Região Admin istrativa Norte (SMED: 2009). 

Unidade de Ensino Quantidade Habitantes por 
equipamento*  

Educação Infantil** 12 15.317 

Ensino Fundamental 16 11.488 

Ensino Médio 1 183.800 

                     * Considerando-se 183.800 habitantes (Censo 2000) 

                       ** Algumas destas escolas não são exclusivas de Educação Infantil. 

                                                           
 
 
15 Para a estimativa do número de alunos por equipamento considerou-se os projetos padrões da área da Educação 
por faixa etária, considerando-se a Política Municipal de Educação: Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI 
(Ensino Infantil), Escola Integrada (Ensino Fundamental) e Escola Estadual (Ensino Médio). 
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Pode-se observar que a estimativa feita para área do Isidoro prevê um maior 
número de equipamentos por habitante do que a média municipal e bem próxima 
da média da Região Administrativa Norte. A exceção são as unidades de ensino 
médio, que atualmente estão em número reduzido na Região Administrativa Norte, 
se comparado com a média municipal, sendo o previsto para o Isidoro acima da 
média municipal, o que possibilitará reduzir esta disparidade. 

Desta forma, levando-se em conta tanto a análise feita a partir do Censo Escolar 
2009, quanto a comparação com a situação atual do município, ficaram definidos o 
número de unidades de ensino para cada unidade habitacional, considerando-se a 
previsão de 67.620 habitantes atendidos: 

- 15 Unidades Municipais de Educação Infantil, sendo 01 a cada 4.500 unidades 
habitacionais; 

- 20 Escolas de Ensino Fundamental/Escola Integrada, sendo 01 a cada 3.500 
unidades habitacionais;  

- 08 Escolas de Ensino Médio, sendo 01 a cada 9.000 unidades habitacionais. 

Para os equipamentos de saúde, adotou-se a referência da Secretaria Municipal 
de Saúde para áreas com vulnerabilidade média, considerando-se que, apesar da 
alta vulnerabilidade social do entorno, a ocupação do Isidoro deverá ser 
tendencialmente menos vulnerável, caso se garanta a ocupação controlada, com 
toda infra-estrutura urbana que se pretende viabilizar para a área. Assim, estimou-
se um centro de saúde por 5.000 unidades habitacionais, ou para cada grupo de 
19.000 habitantes. Atualmente na Regional Norte, temos a UP São Bernardo, por 
exemplo, com um centro de saúde para cada grupo de 10.025 pessoas e, por 
outro lado, as UPs Jaqueline e Jardim Felicidade, apresentando os índices de um 
centro de saúde para cada grupo de 28.414 habitantes e 17.640 habitantes, 
respectivamente. 

Além disso, seguindo diretrizes das Oficinas Públicas do Plano Diretor da Regional 
Norte, foi previsto a implantação de dois Centros Profissionalizantes, para atender 
não apenas a área do Isidoro, mas todo o entorno imediato.  

Os equipamentos foram estimados adotando-se por referência os padrões 
utilizados no momento, conforme descrito sucintamente no Quadro 21. 
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Quadro 21 - Caracterização dos equipamentos comunit ários. Referência: Projetos padrão PBH. 

Equipamento Descrição 
Área do 
terreno 

(m²) 

Unidade 
Municipal de 
Ensino Infantil 
- UMEI 

Escola em dois pavimentos com 11 salas de aula, 
berçário, sala multiuso, área administrativa e de 
apoio e com recreio coberto.  Inclui plataforma de 
circulação vertical para portadores de deficiência 
física. 
 
Possibilidade de atendimento de 440 crianças, 
sendo 40 em horário integral e 200 em dois 
turnos. 
 
Estrutura autoportante, telha termo acústica e 
estrutura metálica. Esquadrias em perfil metálico 
pintado. Acabamentos conforme padrão de 
projeto da PBH. 

3.000 

Área 
construída 

(m²) 

1.150 

Ensino 
Fundamental / 
Escola 
Integrada 

 
Projeto elaborado em dois blocos, um em “L” e o 
outro curvo, que juntos configuram o Pavilhão de 
Aulas com três pavimentos.  
 
Programa Geral: 16 salas de aula, sala de 
computação, administração, auditório, biblioteca, 
salas multiuso, áreas de apoio, pátio coberto; 1 
ginásio (quadra coberta – 800m²), incluindo uma 
arquibancada,  1 quadra descoberta (450m2); 
pátio central descoberto, área de estacionamento 
com 22 vagas livre.  
 
Contempla sistema de aquecimento solar para os 
chuveiros dos vestiários (pavilhão de aulas e 
quadra coberta).  

 
Capacidade para atender até 960 alunos, nos 
turnos da manhã e tarde. À noite será ofertada 
alfabetização de jovens e adultos.  
 

Área do 
terreno 

(m²) 

8.000 

Área 
construída 

(m²) 

4.500 

Ensino Médio 

 
A Estimativa foi feita considerando-se a referência 
da Escola de Ensino Fundamental. 
 
A capacidade foi considerada com 16 salas de 
aulas, em 3 turnos, estimando-se 1.560 alunos 
por escola. 
 

Idem 
Escola 

Integrada 

 

Em relação à localização dos equipamentos comunitários indica-se que estes 
devem ser distribuídos de acordo com a demanda, mas considerando também a 
complementaridade com outras funções urbanas, de preferência associado a 
outras atividades públicas e de lazer, principalmente os Parques Públicos e de 
proteção dos cursos d’água.   
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4.3.3 Parques Públicos 

As áreas demarcadas como grau de proteção 1 devem ser mantidas não 
parceladas, consideradas suas características ambientais. Como forma de mantê-
las preservadas foram adotados dois modelos de gestão: a) Gestão pública com 
implantação de parque urbano ou b) manutenção particular com a implantação de 
reserva particular ecológica, conforme detalhado a seguir. Em ambos os casos, 
será essencial se garantir o acesso público. 

Foram demarcadas duas áreas para implantação de parques públicos: uma a 
leste, na área onde se localiza o cerrado, com área aproximada de 2.300.000m², 
semelhante à área do Parque das Mangabeiras e outra a Oeste, em área 
aproximada ao correspondente a duas vezes o Parque Municipal. Além disso, 
forma definidas três áreas para implantação de Reservas Particulares Ecológicas, 
localizadas principalmente nas regiões com concentração de nascentes, com 
destaque para a cabeceira do Córrego dos Macacos. 

Os parques públicos devem ser entendidos como “parques urbanos”, isto é, com 
abundância de vegetação e áreas não pavimentadas, mas ligados a um conjunto 
de equipamentos públicos vinculados ao suporte das atividades de lazer, com 
playgrounds, campos de esportes, trilhas para caminhadas, além de centros 
educativos que promovam educação ambiental e inserção social da população. Os 
estabelecimentos comerciais deverão ficar restritos a quiosques. Quanto às 
atividades deve ser incentivada a Agricultura Urbana Sustentável, de modo a 
potencializar as práticas de cultivo de plantas medicinais ou extrativismo, por 
exemplo, na localidade. 

Os acessos a esses parques deverão se localizar em áreas articuladas com o 
entorno imediato e com as novas áreas de ocupação, com adequada condição 
topográfica permitindo boa acessibilidade e viabilizando o atendimento da 
população por equipamentos de lazer, de educação ambiental. Diretrizes 
complementares deverão ser construídas em conjunto com a Fundação de 
Parques Municipais da Prefeitura Municipal, quando da aprovação dos projetos de 
parcelamento. 
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Figura 75 – Mapa com identificação dos Parques Públ icos e Reservas Particulares Ecológicas.  
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Quadro 22 - Caracterização das áreas indicadas para  implantação de Parques Públicos. 

Equipamento  Descrição  Diretrizes específicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parque 
Leste  

Com aproximadamente 2.300.000m², 
semelhante à área do Parque das Mangabeiras 
que tem 2.450.000m². abrange grande área de 
cerrado e parte de floresta estacional, na bacia 
do Córrego Angu, também conhecido como 
córrego da Santinha. 
 
Os bairros limítrofes são o Casas Populares e o 
Monte Azul. Faz limite com o Município de 
Santa Luzia, podendo inclusive configurar um 
Parque Estadual que dê continuidade pelo este 
município. 
 
Os principais acessos, em função da topografia 
e da visibilidade da área são pelo bairro Casa 
Populares, pelo Município de Santa Luzia ou 
pela área do Recanto Nossa Senhora da Boa 
Viagem. Nesse caso, algumas edificações, 
atualmente subutilizadas poderiam ser 
utilizadas para abrigar alguns equipamentos de 
apoio ao Parque. 
 
Foram observadas atividades de extrativismo  
na área, incluindo mapeamento de plantas 
medicinais. 
 

Prever a máxima preservação 
possível da vegetação de 
cerrado, incluindo o perfil 
natural do terreno, bem como 
as nascentes e os cursos 
d’água, como o Córrego da 
Santinha. 
 
Aproveitar o potencial 
topográfico do terreno, 
prevendo trilhas para 
caminhadas, associadas à 
função educativa. 
 
Preservar a flora nativa 
existente. 

 
 
 
Parque 
Oeste 

Com aproximadamente 500.000m², mais do 
que o dobro do Parque Municipal que tem 
202.000m², abrange área contínua de floresta 
estacional. Possui nascentes de algumas sub-
bacias do Ribeirão Isidoro.  
 
Os bairros limítrofes são o Madri e o Etelvina 
Carneiro, podendo apresentar continuidade até 
o Córrego Terra Vermelha nas proximidades 
com o Bairro Jaqueline. 

Prever a implantação de um 
centro de visitante, com  
equipamentos para lazer em 
local de fácil acesso. 
  

 

As Reservas Particulares Ecológicas são uma forma de garantir a preservação das 
áreas e disponibilização para uso público, sem onerar excessivamente o poder 
público com o custo de manutenção da área, sem prejuízo do direito de 
propriedade que deverá defender a reserva, com orientação e apoio do Executivo. 
As Reservas Particulares estão definidas na Lei Municipal Nº 6.314, de 12 de 
janeiro de 1993 que especifica parâmetros de caracterização destas áreas e 
determina possibilidades diversas de regulamentação, a serem efetuadas através 
da assinatura de um Termo de Compromisso, conforme previsto em seu Art.4°: 
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“Art. 4º - A minuta do termo de compromisso de que trata o art. 3º será elaborada 
previamente e em comum acordo pelo Executivo e pelo proprietário do imóvel, 
obedecidas as prescrições legais pertinentes, devendo conter, obrigatoriamente, 
cláusulas sobre: 

I - prazo de vigência nunca inferior a 20 (vinte) anos, e preferencialmente em caráter 
perpétuo; 

II - abertura ou não ao público, da reserva, estabelecendo as regras a serem 
obedecidas, em caso positivo; 

III - a possibilidade de utilização da reserva para a formação e manutenção de pomar 
e/ou horta comunitários, delimitando, quando for o caso, a área em que ela se dará e as 
normas a serem obedecidas; 

IV - as hipóteses de rescisão antecipada do termo de compromisso, sempre fundadas 
em interesse público relevante e descumprimento de cláusulas intransigíveis por força 
de lei; e 

V - cláusula penal, em valor não-inferior a 50 (cinqüenta) UFPBHs-Unidades Fiscais 
Padrão da Prefeitura de Belo Horizonte, aplicável em caso de rescisão antecipada por 
inadimplemento.” 

No caso do Isidoro, considerando-se a relevância para a Regional e a cidade como 
um todo, é importante garantir que as Reservas Particulares sejam instituídas em 
caráter perpétuo e que possibilitem o acesso público. Foram definidas três áreas 
com interesse para implementação de reservas, totalizando 1.108.000,00 m², 
conforme Quadro 23. 

Quadro 23 – Caracterização das áreas indicadas para  Reservas Particulares Ecológicas.  

Equipamento  Descrição  

Reserva 
Ecológica das 
Nascentes do 
Córrego dos 
Macacos 

Com aproximadamente 0,448 km², abrange parte das nascentes do 
Córrego dos Macacos, um dos principais cursos d’águas ainda pouco 
poluídos do Município.  
 
A maior parte da área está antropizada, apenas com manchas 
remanescentes de Floresta Estacional, sendo necessário promover a 
recuperação da vegetação para preservação e recuperação das nascentes.  
 
A área faz limite com o Município de Santa Luzia, em área já ocupada 
irregularmente, até o limite da Região do Isidoro. Existe uma via pública 
implantada entre a ocupação e a área proposta para reserva. 
 
A população do entorno utiliza a área para lazer, principalmente para nadar 
na lagoa que se forma no leito do córrego. 

Reserva 
Ecológica 
Sudoeste 

Com aproximadamente 0,292 km², abrange concentração de nascentes de 
um dos afluentes do Ribeirão Isidoro. 
 
A maior parte da área apresenta uma vegetação de Floresta Estacional 
Semidecidual, sendo necessário proteger essa cobertura vegetal, pois 
exerce importante papel de proteger as encostas e recuperar as nascentes. 

Reserva 
Ecológica 
Sudeste 

 
Com aproximadamente 0,368 km², abrange área contínua de Floresta 
Estacional, nascente a APP de um dos afluentes do Ribeirão Isidoro. 
Possui áreas com declividade acima de 47%. 
 
Parte da área está dentro da área pleiteada pelo Quilombo de Mangueiras, 
exercendo uma função de proteção do mesmo em relação à futura 
ocupação.  
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Essas reservas e parques urbanos deverão ser interligados com as Áreas de 
Preservação Permanente derivadas da aprovação de parcelamento nas áreas de 
Grau de Proteção 2 e 3, além da sua integração aos eixos de preservação 
ambiental referente ao Córrego dos Bacuraus até o Parque do Planalto, ao 
Córrego Fazenda Velha até a proposta de parque no Conjunto Jardim Felicidade, 
entre outras intervenções integrantes da proposta do Eixo Ambiental do Ribeirão 
do Isidoro, que consta no Plano Diretor da Região Administrativa Norte. 

Nas áreas de Preservação Permanente dos cursos d’água inseridos na mancha de 
Grau de Proteção 2 deverão ser implantados parques lineares que concilie a 
função ecológica, com a paisagística e recreativa, respeitado o disposto na 
legislação específica, em especial a Resolução do Conama Nº 369/2006 que 
“dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em 
Área de Preservação Permanente - APP”.  

Esses parques deverão contar com equipamentos públicos, tais como trilhas, 
ciclovias, interligados com os eixos contínuos de preservação ambiental, os 
parques públicos e as reservas ecológicas. A implantação de equipamentos. 
públicos deve privilegiar a proximidade e contiguidade a esses parques lineares. 
Seu desenho e acesso deverão ser integrados e visualizados a partir das vias 
públicas derivadas da aprovação do parcelamento, de modo a garantir certa 
vitalidade e uso público.  

No momento de estudo preliminar para esses parques lineares, o projeto deverá 
avaliar alternativas de apropriação do espaço pelos moradores e/ou usuários que 
incentivem sua interação com a água, em especial daquelas águas enquadradas 
como de classe 1. 

4.4 PROPOSTAS SOCIO-ECONÔMICAS E CULTURAIS 

Os equipamentos urbanos e comunitários forma estimados no item relativo à infra-
estrutura. No entanto, além destes, ressaltam-se também os locais de interesse 
histórico e/ou cultural presentes na região que deverão ser tratados como lugares 
de referência simbólica e serem preservados como bens simbólicos e históricos da 
cidade, como é o caso do antigo Sanatório Hugo Werneck e das ruínas de antiga 
usina hidrelétrica.  

Quanto aos equipamentos culturais ou de interesse histórico é importante destacar 
a existência de algumas referências simbólicas, apontadas no histórico da Região 
do Isidoro, que demandam políticas específicas de proteção (Quadro 24). 
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Quadro 24 – Locais de Referência Simbólica e Históri ca da Região do Isidoro e Propostas de 
Intervenção. 

Referência 
cultural  

Descrição Situação legal Proposta 

Sanatório Hugo 
Werneck, 
atualmente 
Recanto Nossa 
Senhora da Boa 
Viagem 

Trata-se de um asilo 
que oferece moradia, 
alimentação e 
cuidados especiais 
para 
aproximadamente 90 
idosos e casa de 
orações, administrado 
pela Igreja Católica. 

Edificação não 
aprovada situada em 
uma gleba não 
parcelada. 

- Realizar inventário das 
edificações de interesse 
histórico-cultural e, se 
for o caso, providenciar 
o tombamento. 
- Propiciar utilização 
adequada das 
edificações atualmente 
subutilizadas, através de 
estudo de seu 
aproveitamento para 
equipamentos de apoio 
às atividades de 
educação ambiental do 
Parque Leste. 

Quilombo de 
Mangueiras 

Trata-se de uma 
comunidade 
quilombola 
reconhecida pelo 
INCRA, composta por 
19 famílias residentes 
em 15 casas, 
presente na região há 
quase duzentos anos. 

 
- Possui o registro do 
auto-reconhecimento 
pelo Estado Brasileiro 
desde 2005. 
- Está em andamento 
processo de 
delimitação da área e 
titulação no INCRA, 
com pleito de 19 
hectares, em fase de 
contestação 
administrativa. 
- A delimitação da 
área definitiva do 
Quilombo será 
possível após sua 
publicação oficial pelo 
INCRA, em 
conformidade com o 
Decreto Federal nº 
4.887, de 20 de 
novembro de 2003. 
- Conforme 
deliberação 133/2008 
do Conselho 
Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do 
Município de Belo 
Horizonte / CDPCM-
BH foi aberto 
processo de 
inventário das 
comunidades 
quilombolas em Belo 
Horizonte, para 
registro de patrimônio 
Imaterial. 
 
 

- Implantar, nas 
proximidades da área 

ocupada pelo Quilombo 
Mangueiras o Núcleo de 

Referência da Cultura 
Negra; 

- Estabelecer 
parâmetros específicos 

de ocupação para o 
território do quilombo, 

considerando que possui 
relações territoriais 

específicas, que são a 
garantia de sua 

reprodução física, social, 
econômica e cultural, 

além de fonte dos 
recursos naturais 

necessários à 
preservação de seus 
costumes, tradições, 

cultura e lazer; 
- Garantir a participação 

dos quilombolas na 
construção de uma 

proposta que permita 
manter suas 

especificidades culturais 
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Referência 
cultural  

Descrição Situação legal Proposta 

Pedreira 

Trata-se de uma 
pedreira situada às 
margens do Ribeirão 
Isidoro, explorada 
pela família Werneck 
na década de 
cinqüenta.  
 
 

Sem informação. 

- Implantar 
equipamentos de lazer 
integrado às áreas de 
preservação ambiental 
do Ribeirão do Isidoro, 
configurando uma 
centralidade; 
- Preservar seu potencial 
paisagístico no contexto 
da região.  

Sede de Fazenda 
da família 
Werneck 

 
Trata-se de resquícios 
de ocupação de 
tipologias específicas. 
Na porção centro-sul, 
próximo à margem 
direita do ribeirão do 
Isidoro, localiza-se 
uma sede antiga de 
fazenda de criação de 
gado e, em seu 
entorno, resquícios de 
quintal e cultivo e 
pomar abandonados 
 

Edificação não 
aprovada situada em 
uma gleba não 
parcelada. 

- Realizar inventário das 
edificações de interesse 
histórico-cultural 
 

Barragem 

Trata-se das ruínas 
de uma antiga 
barragem e de uma 
usina para a geração 
de energia, próximo 
às margens do 
Ribeirão Isidoro.  

Sem informação 

Realizar pesquisa 
histórica e documental 
para confirmação de sua 
importância funcional 



PLANO URBANO AMBIENTAL DA REGIÃO DO ISIDORO  
  

 

160 

 

5. OPERAÇÃO URBANA E DEMAIS INSTRUMENTOS 
LEGAIS DE POLÍTICA URBANA ADOTADOS 

Dentro da estratégia de incumbir à iniciativa privada os custos da nova 
urbanização e de suas futuras demandas sociais, elaborou-se uma Operação 
Urbana, que poderá flexibilizar parâmetros urbanísticos pré-estabelecidos, 
respeitados aqueles definidos na Área de Diretrizes Especiais de Interesse 
Ambiental do Isidoro. Aprovada na III Conferência de Política Urbana. 

A constituição de uma Área de Diretriz Especial atende a diretriz de 
estabelecimento de parâmetros de parcelamento mais exigentes, que garantam 
um maior controle público da ocupação, além da possibilidade de exigência de 
taxas de permeabilidade maiores.  

Conforme a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do Município de Belo 
Horizonte (Lei N° 7.166/96): 

“Art. 75 - As áreas de diretrizes especiais - ADEs - são as que, por suas características, 
exigem a implementação de políticas específicas, permanentes ou não, podendo demandar 
parâmetros urbanísticos, fiscais e de funcionamento de atividades diferenciados, que se 
sobrepõem aos do zoneamento e sobre eles preponderam. 
§ 1º - As ADEs são instituídas por lei específica, da qual, além da delimitação, devem 
constar os instrumentos, as intervenções, os parâmetros urbanísticos e fiscais, os usos a 
serem admitidos e os critérios para o funcionamento de atividades, as normas 
complementares necessárias e, se for o caso, o tempo de duração. 
§ 2º - Os parâmetros urbanísticos relativos a coeficiente de aproveitamento do solo, 
quotas de terreno por unidade habitacional e taxa de permeabilização das ADEs que 
vierem a ser instituídas por lei específica devem ser iguais ou mais restritivos que os da 
zona em que se localizem. 
§ 3º - A lei a que se refere o § 1º, no caso das ADEs instituídas por esta Lei, deve dispor 
sobre o que nesta não esteja referido.” 

A instituição de uma ADE de Interesse Ambiental possibilita a concentração do 
potencial construtivo em parte do terreno, viabilizando propostas de ocupação que 
pretendam garantir grandes porcentagens de área permeável e a utilização da 
Transferência do Direito de Construir, como forma de incentivo ao proprietário à 
preservação de sua área. 

 “Art. 86 - A ADE de Interesse Ambiental é constituída por áreas nas quais existe 
interesse público na preservação ambiental, a ser incentivada pela aplicação de 
mecanismos compensatórios. 
§ 1º - Na ADE de Interesse Ambiental, aplica-se o disposto no art. 61, I, do Plano Diretor.  
§ 2º - Na ADE de Interesse Ambiental, havendo parecer favorável do COMAM, pode ser 
concentrado em parte do terreno todo o seu potencial construtivo.” 

O Art.61 do Plano Diretor (Lei Nº 7.165/96) trata dos imóveis que originam a 
transferência do direito de construir como aqueles dotados de cobertura vegetal, 
por exemplo e restringe o uso do instrumento para aqueles situados em áreas não 
edificáveis. 

Foi aprovada na III Conferência de Política Urbana a criação de ADE de Interesse 
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Ambiental na área da Bacia do Isidoro que abrange toda a área de proteção 
ambiental definida pelos estudos de elaboração do Plano Diretor da Região 
Administrativa Norte, devendo seguir as seguintes diretrizes, conforme proposta de 
regulamentação, constante no PL820/2010 em discussão na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte:  

- A ADE de Interesse Ambiental é constituída por áreas nas quais existe interesse 
público na preservação ambiental, a ser incentivada pela aplicação de 
mecanismos compensatórios, por apresentarem uma ou mais das seguintes 
características: I - presença de cobertura vegetal relevante; II - presença de 
nascentes, cursos d’água, lagoas e represas; III - existência de áreas cujo lençol 
freático seja subaflorante, configurando ecossistema de brejo; IV - existência de 
expressivo contingente de quintais arborizados; V - existência de terrenos com 
declividade superior a 47% (quarenta e sete por cento), vegetado ou não; VI - 
existência de áreas degradadas, ainda não ocupadas, em processo de erosão 
ativa e/ou cuja vegetação tenha sido suprimida ou submetida à degradação. 

- A preservação das ADEs de Interesse Ambiental deverá ser estimulada por meio 
dos seguintes instrumentos: I - Transferência do Direito de Construir, prevista no 
Plano Diretor e na legislação correlata; II - instituição de Reserva Particular 
Ecológica, conforme previsto nas Leis n.° 6.314, de  12de janeiro de 1993 e n.° 
6.491, de 29de dezembro de 1993. 

- As intervenções em ADE de Interesse Ambiental serão objeto de prévio 
licenciamento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem prejuízo de outras 
análises cabíveis, e mediante apresentação da caracterização da área e indicação 
dos impactos previsíveis e das medidas mitigadoras e/ou compensatórias, se for o 
caso. 

- As intervenções em ADE de Interesse Ambiental poderão ser objeto de análise 
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, quando assim o determinar 
a legislação pertinente. 

- A taxa mínima de permeabilidade em ADE de Interesse Ambiental é de 30% 
(trinta por cento), resguardadas as taxas determinadas pela legislação vigente 
para as áreas localizadas em ZP-1 e ZPAM. 

- Em ADE de Interesse Ambiental é vedada a substituição da taxa mínima de 
permeabilidade por caixa de captação de águas pluviais ou jardineiras, devendo 
ser incentivado o uso concomitante da caixa de captação. 

- Nos lotes localizados em ADE de Interesse Ambiental devem ser preservados os 
elementos naturais relevantes existentes, devendo a localização da área 
permeável ser coincidente com a localização desses elementos. 

- Poderá ser admitida a não preservação de elementos naturais existentes, 
mediante justificativa técnica e condicionada ao estabelecimento de medidas 
compensatórias a serem definidas pelo COMAM, observadas as demais restrições 
legais. 
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- Em caso de ADE de Interesse Ambiental cuja cobertura vegetal seja inexistente 
ou tenha sofrido processo de degradação, a área permeável deverá ser alvo de 
ações de recuperação ambiental, tais como a revegetação com espécies 
adequadas, preferencialmente nativas, e a contenção de erosões. 

- As áreas públicas situadas em ADE de Interesse Ambiental devem ser 
destinadas, preferencialmente, a áreas verdes. 

- Além dessas diretrizes gerais referentes às ADE Ambientais, deverão ser 
previstos parâmetros específicos da ADE da Bacia do Isidoro: 

- O parcelamento do solo somente poderá ser feito por meio da modalidade de 
parcelamento vinculado e a ocupação deverá apresentar taxa de ocupação 
máxima de 0,5 (cinco décimos) e coeficiente de aproveitamento igual a 0,5 (cinco 
décimos) para o uso não-residencial; 

- Previsão de implantação de córregos lineares nas áreas lindeiras aos principais 
cursos d’água (Ribeirão do Isidoro, Córrego dos Macacos e Córrego Terra 
Vermelha) em suas áreas delimitadas pelas cotas máximas de cheia, destinados à 
atividades de lazer, preservação e requalificação ambiental e interligados com as 
áreas definidas como Zona de Preservação Ambiental (ZPAM); 

- Manutenção de todos os córregos em leito natural, ressalvadas eventuais 
transposições do sistema viário, devendo ser evitadas movimentação de terra junto 
aos mesmos; 

- Previsão de calçamento intertravado, de paralelepípedo ou outro que garanta a 
permeabilidade da via e se adéqüe às características do solo local; 

- Restrição à instalação de atividades classificadas como de Grupo IV e proibição 
àquelas que apresentam risco de contaminação do lençol freático ou das águas 
superficiais; 

- Proteção do lençol freático no caso de construção de pavimentos no subsolo; 

- Limitação da altura máxima das edificações em 12,0m (doze metros) nas porções 
da área localizadas em cotas altimétricas acima de 800m (oitocentos metros), 
contados a partir do terreno natural e abarcando todos os elementos que compõe 
a edificação, inclusive caixa d’água e casa de máquinas, regra que se excetua 
para os equipamentos destinados exclusivamente ao apoio à manutenção das 
áreas de preservação; 

- Previsão de implantação de vias públicas ao redor de todos os parques e 
Reservas Particulares Ecológicas, de forma a garantir sua visualização a partir do 
espaço público; 

- Implantação de rede elétrica, de telefonia ou similar no subsolo, de forma a evitar 
o impacto da fiação aérea na paisagem; 

- Utilização de sistema de aproveitamento de energia solar e reaproveitamento de 
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água nas edificações construídas; 

- Adoção de espécies arbóreas da flora nativa local para arborização dos espaços 
públicos, sujeito à aprovação do órgão responsável; 

- Obrigatoriedade de instalação da caixa de captação e drenagem, juntamente com 
o atendimento ao parâmetro de permeabilidade, estendida às áreas do loteamento 
destinadas ao sistema-viário. 

A proposta de implementação de uma Operação Urbana possibilita a viabilização 
de um projeto urbanístico especial, com a participação dos proprietários das 
glebas, possibilitando a flexibilização de alguns parâmetros que viabilizam a 
proposta de ocupação e preservação ambiental, conforme previsto pela Lei Nº 
7.165/96: 

“Art. 65 - Operação urbana é o conjunto integrado de intervenções, com prazo 
determinado, coordenadas pelo Executivo, com a participação de entidades da iniciativa 
privada, objetivando viabilizar projetos urbanísticos especiais em áreas previamente 
delimitadas. 
Parágrafo único - A operação urbana pode ser proposta ao Executivo por qualquer 
cidadão ou entidade que nela tenha interesse. 
 
Art. 66 - A operação urbana envolve intervenções como: 
I - tratamento urbanístico de áreas públicas; 
II - abertura de vias ou melhorias no sistema viário; 
III - implantação de programa habitacional de interesse social; 
IV - implantação de equipamentos públicos; 
V - recuperação do patrimônio cultural; 
VI - proteção ambiental; 
VII - reurbanização; 
VIII - amenização dos efeitos negativos das ilhas de calor sobre a qualidade de vida; 
IX - regularização de edificações localizadas em área não parcelada oficialmente 
 
Art. 67 - Cada operação urbana deve ser prevista em lei específica, que estabelecerá: 
I - o perímetro da área de intervenção; 
II - a finalidade da intervenção proposta; 
III - o plano urbanístico para a área; 
IV - os procedimentos de natureza econômica, administrativa e urbanística necessários ao 
cumprimento das finalidades pretendidas; 
V - os parâmetros urbanísticos locais; 
VI - os incentivos fiscais e os outros mecanismos compensatórios previstos em lei para as 
entidades da iniciativa privada que participem do projeto ou para aqueles que por ele 
sejam prejudicados; 
VII - o seu prazo de vigência. 
 
§ 1º - A área da operação urbana não pode receber transferência do direito de construir 
durante a tramitação do projeto de lei respectivo, a não ser que esta exceda o prazo de 4 
(quatro) meses. 
§ 2º - A modificação prevista no inciso V somente pode ser feita se justificada pelas 
condições urbanísticas da área da operação. 
§ 3º - O projeto de lei que tratar da operação urbana pode prever que a execução de obras 
por empresas da iniciativa privada seja remunerada, dentre outras, pela concessão para 
exploração econômica do serviço implantado. 
 
Art. 68 - O potencial construtivo das áreas privadas passadas para o domínio público pode 
ser transferido para outro local, determinado por lei, situado dentro ou fora do perímetro 
da intervenção. 
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Art. 69 - Os recursos levantados para a realização das intervenções somente podem ser 
aplicados em aspectos relacionados à implantação do projeto relativo à operação urbana.” 

A proposta de Operação Urbana da Região do Isidoro possibilita a viabilização de 
um projeto urbanístico especial que permite um maior adensamento nas áreas 
propícias à ocupação, a transformação de grandes áreas vegetadas em parques e 
reservas ecológicas com acesso público, a manutenção e proteção de áreas 
vegetadas contínuas e integradas às áreas de proteção dos cursos d’água, a 
promoção da recuperação ambiental das áreas de preservação ambiental, a 
preservação das visadas de topo e de fundo de vale e a implantação de toda a 
infra-estrutura necessária, como sistema-viário, além dos equipamentos urbanos e 
comunitários. 

Essa avaliação econômica partiu da estimativa de custos necessários à 
viabilização da proposta urbana e ambiental para a região, com a ressalva de que 
custos mais precisos dependerão do desenvolvimento de projetos executivos de 
parcelamento, equipamentos comunitários, parques, entre outros. Portanto os 
custos foram embasados pelas informações dos projetos padrão desenvolvidos 
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para os equipamentos, projetos 
básicos das vias do Programa VIURBS / Corta Caminho para o sistema viário 
estruturante e custos médios de terrenos para a aquisição das áreas de parque. 

Foram considerados nesse estudo preliminar de viabilidade os parâmetros 
urbanísticos conforme Graus de Proteção; a infra-estrutura necessária de 
equipamentos urbanos, em especial, as vias estruturantes com sistema exclusivo 
de ônibus e estação de integração; os equipamentos comunitários proporcionais 
ao adensamento populacional e a implantação de parques públicos, abrangendo o 
custo de aquisição das áreas e a implantação de infra-estrutura de apoio e 
manutenção.  

Esse estudo parte da proposta de maior número de unidades habitacionais em 
área relativamente menor, possibilitando um modelo de ocupação mais 
concentrado, a reserva de grandes áreas para preservação ambiental pública 
contínua e maior quantidade de área permeável. 

Para o cálculo do potencial construtivo máximo permitido adotou-se o desconto 
estimado de 35% da área total da gleba como necessário ao atendimento dos 
impedimentos legais à ocupação derivados das regras de parcelamento do solo, 
de modo a estimar a área de lotes. Desta área foi estimado 12% do lotes 
destinados para uso não residencial e 88% para uso residencial e foi considerado 
o coeficiente de aproveitamento de 1,5 para o cálculo do adensamento construtivo 
e a quota por terreno por unidade habitacional de 50 (cinqüenta) para áreas em 
Grau de Proteção 2 e de 45 (quarenta e cinco) para áreas de Grau de proteção 3, 
conforme apresentado na planilha a seguir. 

 

 



PLANO URBANO AMBIENTAL DA REGIÃO DO ISIDORO  
  

 

165 

 

 

Quadro 25 – Estimativas de adensamento máximo constr utivo e populacional. 

Grau de 
Proteção Área total Lotes 

(m²) 

Lotes  
não –
resid. 
(m²) 

Potencial 
construti
vo não 
resid. 
(m²) 

Lotes 
residenci

ais 
(m²) 

Potencia l 
construti

vo 
residenci

al 
(m²) 

Potencial 
de 

adensam
ento 

habitacio
nal (U.H) 

Grau de 
Proteção 2 3.800.000 2.470.000 296.400 444.600 2.173.600 3.260.400 43.472 

Grau de 
Proteção 3 1.900.000 1.235.000 148.200 222.300 1.086.800 1.630.200 24.151 

TOTAL 5.700.000 3.705.000 444.600 666.900 3.260.400 4.890.600 67.623 

Para os lotes não residenciais adotou-se 1 (uma) hipótese de adoção do potencial 
construtivo máximo. Para os lotes residenciais foram elencadas 3 (três) hipóteses 
de adensamento, adotando o potencial construtivo ou populacional máximo, ou 
ambos, conforme descrito a seguir.  

- HIPÓTESE A: Adensamento populacional e construtivo máximo - 67.623 
unidades habitacionais de aproximadamente 72 m² de área líquida cada.  

- HIPÓTESE B: Adensamento populacional máximo, mas adensamento construtivo 
médio - 67.623 unidades habitacionais com área de 60m², totalizando o potencial 
construtivo de 4.057.387m².  

- HIPÓTESE C: Adensamento construtivo máximo e adensamento populacional 
médio: 54.340 unidades habitacionais com área média de 90m², totalizando o 
potencial construtivo de 4.890.600m². 

Cada uma das hipóteses tem o custo fixo em relação à implantação dos Parques 
Municipais e o custo variável em relação aos equipamentos comunitários, 
proporcionais aos diferentes índices de adensamento. Portanto, o valor da 
contrapartida é variável, sendo necessário garantir uma proporcionalidade 
adequada para garantir toda a arrecadação para viabilização da proposta. O custo 
de implantação do sistema viário estruturante não foi considerado, neste primeiro 
momento, por tratar de obrigatoriedade do empreendedor no cumprimento das 
regras de parcelamento do solo, independente dos parâmetros urbanísticos 
adotados. 

Adotou-se que 25% do custo seriam arcados pelas unidades não residenciais (que 
totalizam 12% da área de lotes), considerando sua maior lucratividade na venda, e 
75% para as unidades residenciais (que totalizam 88% da área de lotes). Os 
valores foram sintetizados na planilha a seguir:  
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Quadro 26: Estimativas de contrapartida para 3 (trê s) hipóteses de adensamento, sem o sistema viário.  

Hipótese  Adensamento Infra-estrutura  Investimento 
(R$) 

Contrapartida não 
residencial (25%) Contrapartida residencial (75%) 

Total  
 (R$) 

Custo/
m² (R$) 

Total 
 (R$) 

Custo 
/m² 

 (R$) 

Custo /U.H 
 (R$) 

Hipótese A : 
Adensamento 
populacional e 
construtivo máximo 

67.623 U.H. de 72 
m², totalizando 

4.890.600m² de área 
líquida 

Parques Públicos, 14 Centros 
de Saúde, 8 Escolas Ensino 
Médio e 20 de Ensino 
Fundamental, 15 UMEIs, 2 
Centros Profissionalizantes, 1 
Terminal de Integração e 17 
pontos de embarque e 
desembarque. 

448.457.000,00 122.114.250,00 183,11 366.342.750,00 74,91 5.417,43 

Hipótese B : 
Adensamento 
populacional máximo; 
adensamento 
construtivo médio 

67.623 U.H. de 
60m², totalizando 

4.057.387m² de área 
líquida 

Parques Públicos, 14 Centros 
de Saúde, 8 Escolas Ensino 
Médio e 20 de Ensino 
Fundamental, 15 UMEIs, 2 
Centros Profissionalizantes, 1 
Terminal de Integração e 17 
pontos de embarque e 
desembarque. 

448.457.000,00 122.114.250,00 183,11 366.342.750,00 90,29 5.417,43 

Hipótese C : 
Adensamento 
construtivo máximo e 
adensamento 
populacional médio 

54.340 U.H. de 
90m², totalizando 

4.890.600m² de área 
líquida. 

Parques Públicos, 11 Centros 
de Saúde, 6 Escolas Ensino 
Médio e 16 de Ensino 
Fundamental, 11 UMEIs, 1 
Centro Profissionalizante, 1 
Terminal de Integração e 17 
pontos de embarque e 
desembarque. 

428.833.000,00 107.208.250,00 160,76 321.624.750,00 65,76 4.756,14 
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O valor de contrapartida por metro quadrado de área líquida é mais sensível às 
alterações no adensamento, visto que a alteração do potencial construtivo não 
acarreta mudança no custo da contrapartida, como ocorre com a redução do 
número de unidades habitacionais. Assim, mesmo com a redução da área 
construída das unidades, mantém-se o valor do investimento. Por outro lado, ao 
reduzir o adensamento populacional, ocorre uma redução, não proporcional, do 
valor do investimento.  

Além disso, em relação a este aspecto há a possibilidade de estabelecer 
instrumentos para captura da mais valia pelo poder público decorrente da 
valorização da área ao calcular o valor da contrapartida relacionado ao potencial 
construtivo utilizado. Na possibilidade de aumento pelos empreendedores da área 
da unidade habitacional produzida e comercializada, provavelmente maior será 
seu valor de venda no mercado. Nesse caso, é muito adequado adotar um valor de 
contrapartida por metro quadrado de área líquida construída. 

Por fim, vale ponderar sobre a incorporação do custo do sistema viário no valor da 
contrapartida dos empreendedores. Mesmo sendo de responsabilidade do 
proprietário no cumprimento das regras do parcelamento da área, o sistema viário 
estruturador foi dimensionado para atender a demanda de toda a região, sendo, de 
alguma forma, de interesse e responsabilidade de todos os proprietários quando 
se propõe a flexibilização do adensamento populacional na área. Desta forma, sem 
onerar o poder público, a via pode ser incluída no valor da contrapartida, 
possibilitando a partilha do custo de implantação da mesma entre os proprietários. 

Isto posto, foram feitas estimativas do valor de contrapartida, incluindo o sistema 
viário estruturante, para as 3 hipóteses apresentadas no Quadro 26. Além do 
sistema viário interno à Região do Isidoro, foi incluído o trecho da Via 540, externo 
à Região do Isidoro, que faz a ligação com a Avenida Cristiano Machado, pois é 
essencial para articulação viária da região. O custo de desapropriação deste 
trecho, no entanto, ficou como responsabilidade do Poder Público Municipal, para 
garantir a viabilidade econômica da Operação Urbana. 

O que se observa é que a maior variação é no valor por metro quadrado de área 
construída. Na média, poderíamos adotar um custo médio de R$360,00/m² de área 
líquida para a unidade não residencial e R$160,00/m² de área líquida para a 
unidade residencial. 
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Quadro 27 - Estimativas de contrapartida para 3 (tr ês) hipóteses de adensamento, com o sistema viário estruturante. 

Hipótese  Adensamento Infra-estrutura  Investimento* 
(R$) 

Contrapartida não 
residencial (25%) Contrapartida residencial (75%) 

Total  
 (R$) 

Custo/
m² (R$) 

Total 
 (R$) 

Custo 
/m² 

 (R$) 

Custo /U.H 
 (R$) 

Hipótese A : 
Adensamento 
populacional e 
construtivo máximo 

67.623 U.H. de 72 
m², totalizando 

4.890.600m² de área 
líquida 

Vias 540 e Norte-sul, Parques 
Públicos, 14 Centros de Saúde, 
8 Escolas Ensino Médio e 20 de 
Ensino Fundamental, 15 UMEIs, 
2 Centros Profissionalizantes, 1 
Terminal de Integração e 17 
pontos de embarque e 
desembarque. 

963.572.521,22 240.893.130,31 361,21 722.679.390,92 147,77 10.686,89 

Hipótese B : 
Adensamento 
populacional máximo; 
adensamento 
construtivo médio 

67.623 U.H. de 
60m², totalizando 

4.057.387m² de área 
líquida 

Vias 540 e Norte-sul, Parques 
Públicos, 14 Centros de Saúde, 
8 Escolas Ensino Médio e 20 de 
Ensino Fundamental, 15 UMEIs, 
2 Centros Profissionalizantes, 1 
Terminal de Integração e 17 
pontos de embarque e 
desembarque. 

963.572.521,22 240.893.130,31 361,21 722.679.390,92 178,11 10.686,89 

Hipótese C : 
Adensamento 
construtivo máximo e 
adensamento 
populacional médio 

54.340 U.H. de 
90m², totalizando 

4.890.600m² de área 
líquida. 

Vias 540 e Norte-sul, Parques 
Públicos, 11 Centros de Saúde, 
6 Escolas Ensino Médio e 16 de 
Ensino Fundamental, 11 UMEIs, 
1 Centro Profissionalizante, 1 
Terminal de Integração e 17 
pontos de embarque e 
desembarque. 

903.948.523,72 225.987.130,31 338,86 677.961.390,92 167,09 10.025,60 

* Não foi incluído no custo a desapropriação para implantação do trecho da Via 540 fora da área do Isidoro. 
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Esta estimativa poderá servir de referência para o cálculo da contrapartida dos 
proprietários em troca dos benefícios de flexibilização dos parâmetros urbanísticos, 
principalmente quota. Sinteticamente, adotando-se a hipótese de maior 
adensamento e considerando-se a Via %$) da MG-20 até a Cristiano Machado, o 
investimento a ser considerado será: 

 
Quadro 28: Quadro síntese da estimativa de 

custos

 

Comparando com a lei vigente no presente momento, ao invés da perspectiva de 
4.000 lotes de 1.000 m², 1.500 lotes de 360m², 16.300 edificações unifamiliares e 
45% da área mantida permeável, temos a expectativa de 67.623 unidades 
habitacionais multifamiliares, mas com 65% da área permeável, incluindo a 
implantação de Parques Públicos ou Reservas Particulares Ecológicas em 40% da 
área. Em síntese, aumenta-se o número de unidades permitidas, mas garantindo 
mais área permeável do que o previsto na legislação atual, além da efetiva 
preservação de áreas contínuas de relevância ambiental. E a Operação Urbana, 
trata da viabilização econômica destas ações, para que seja garantido sua 
implementação da forma como foram planejadas no Plano de Ocupação e em um 
tempo mais curto do que seria possível apenas com investimentos públicos. 

Considerando-se a expansão e pressão de um padrão de ocupação considerada 
inadequada no entorno do Isidoro, reforça-se a necessidade a urgência da 
implementação de instrumentos de planejamento e controle da ocupação mais 
incisivos, com instrumentos que viabilizem, inclusive do ponto de vista financeiro, 
sua efetiva preservação e, mais ainda, a disponibilização de parte desta para 
usufruto público.  A área é em quase sua totalidade de propriedade particular, 
sendo inviável a desapropriação de toda área para implantação de parques 
públicos e reservas ecológicas (custo de desapropriação estimado em mais de 
R$500milhões). 
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Quadro 29: Estimativas comparativas de adensamento e  parâmetros de uso e ocupação do 
solo

 

De forma sintética, a Operação possibilitaria aos empreendedores / proprietários a 
construção de maior número de unidades habitacionais do que o previsto na 
legislação em vigor (mas em um modelo com menos impacto ambiental e com 
garantia de maior área permeável nos terrenos), tendo como contrapartida a 
implantação de toda a infra-estrutura necessária à ocupação da região, incluindo, 
além dos equipamentos urbanos e comunitários, sistema viário e de transporte, a 
implantação de Parques e Reservas Ecológicas de acesso público em 
aproximadamente 30% da área. Sinteticamente, teríamos: 

As áreas classificadas como de Grau de Proteção 1 que forem destinadas à 
instituição de Reserva Particular Ecológica, de caráter perpétuo e aberta ao 
público, ou doadas ao Município para instituição de parque público ficariam 
autorizadas a gerar Unidades de Transferência do Direito de Construir – UTDCs. A 
recepção desse potencial só poderá ocorrer nas áreas a que forem atribuídos os 
Graus de Proteção 2 e 3, de forma a viabilizar a ocupação das mesmas e a 
preservação das áreas de grau de proteção 1. 

Desta forma, seria garantida uma ocupação, viabilizando a implantação de 
reservas ecológicas e áreas de parques públicos, o aumento das áreas 
permeáveis nas áreas ocupáveis e um padrão de ocupação menos impactante. 
Tudo isto tem um custo, inviável para o poder público, sendo necessário não 
apenas exigir a preservação da área, mas viabilizar isto economicamente, sempre 
pautado pelo interesse público. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo procurou detalhar, tema por tema, a situação ambiental atual da 
região do Isidoro, levando-se em conta os processos naturais e antrópicos que já 
ocorreram e os que ocorrem atualmente na área. A ausência de ocupação urbana 
nessa região é o que difere esta das outras áreas do município de Belo Horizonte 
e, em grande medida, foi o que levou ao estudo desta área separadamente. Isso 
não significa, contudo, que não tenha sido analisado o entorno da região.  

Os bairros adjacentes à região do Isidoro são habitados por uma população de 
baixa renda que possui condições de vida abaixo da média municipal. Isso é um 
retrato do tipo de urbanização que ocorre não só em Belo Horizonte, como 
também em todas as grandes metrópoles do país, onde as famílias pobres são 
obrigadas a ocupar áreas cada vez mais afastadas do centro comercial e político 
das cidades, em função da valorização imobiliária das áreas centrais. A região do 
Isidoro é, hoje, uma das últimas áreas do município ainda desocupadas e pode 
ajudar a amenizar o déficit habitacional do município a partir da construção de 
habitações populares dentro de seus limites. 

Ao mesmo tempo, sabe-se que a pressão pela ocupação da área é muito grande, 
já ocorrendo inclusive ocupações espontâneas ilegais em áreas ambientalmente 
impróprias. A continuidade da ausência do poder público no planejamento do uso 
da área pode fazer com que se repita ali o tipo de ocupação que ocorre nos bairros 
adjacentes e que se sabe com grande potencial de degradação ambiental e de 
ampliação dos níveis de vulnerabilidade social. 

Quanto ao meio físico, o presente estudo traz a oportunidade de realizar uma 
prática de fundamental importância na gestão territorial: a análise do arcabouço 
geológico de uma região antes de sua ocupação. As condições geológicas definem 
as diretrizes básicas da ocupação urbana e não devem ser desconsideradas; ao 
contrário, devem constituir objeto de avaliação permanente na administração do 
município.  

As características bióticas também devem ser consideradas, a fim de que sejam 
identificadas as áreas propícias à preservação ambiental e as áreas degradadas a 
serem recuperadas. Ressalta-se que o objeto principal das avaliações do meio 
físico é o equilíbrio ecológico, que contempla não somente a harmonia entre os 
elementos do meios biótico e abiótico, como principalmente a qualidade de vida 
humana. 

Espera-se, assim, que este Diagnóstico Ambiental da Região do Isidoro e das 
propostas apresentadas venham a ser de grande valia na definição de diretrizes da 
ocupação da área. As conclusões aqui levantadas servirão como base para quiçá 
um novo tempo não só para a região, mas para todo o município de Belo 
Horizonte. 
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